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ديباچه
اصطالح سالمت معنوی در اواخر دهه هشتاد ميالدی به عرصه علوم
پزشکی وارد شد و متعاقباً توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از
ارکان س المت مطرح گردید .با وجود اینکه بيش از چند دهه از طرح بحث
سالمت معنوی میگذرد ،به علت تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی
جوامع و اختالفات گسترده آنان در مبانی نظری ،هنوز مفهوم مشترکی از
سالمت معنوی ارائه نشده است .به عبارت دیگر اختالفنظر اندیشمندان
حوزهها ی مختلف از جوامع گوناگون در مفاهيم کليدی همچون سالمت،
معنویت ،دین و روان باعث شده است تا حصول اتفاقنظر در مفهوم سالمت
معنوی دشوار باشد .در نتيجه در حال حاضر اندیشمندان هر حوزه سعی دارند
تا سالمت معنوی را از دیدگاه خود تعریف کرده و آثار آن را بررسی کنند.
در بحث سالمت معنوی ،آنچه که اهميت دارد این است که بدانيم
مفهوم و ارکان سالمت معنوی برمبنای جهانبينی اسالمی با مفهوم آن
براساس نگرش غيردینی متفاوت است .براساس دیدگاه غيردینی ،سالمت
معنوی  ،احساسات ملموسی چون اميد ،آرامش و نشاط است که بر
فعاليتهایی چون هنر ،ورزش و تکنيکهای تمدد اعصاب تمرکز مییابد.
در این نگاه ،سالمت معنوی تنها ابزاری برای معالجه و درمان
بيماریهاست ،در حالی که از دیدگاه دینی بدون توجه به هدف نهایی
خلقت نمیتوان از امور فوق تفسير منطقی ارایه داد.
معنویت امری ظاهری و در سطح مظاهر محسوس از قبيل اميد،
آرامش و نشاط خالصه نمیشود .در دیدگاههای رایج ،شاخصهای
معنویت عمدتاً به نتایج و کارکردها تقليل داده شده است .برخی آن را در
حد مجموعهای از تواناییهای به هم مرتبط و یا نوعی هوش تلقی کردهاند.
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عدهای آن را نوعی کيفيت روانی میدانند که در انسان ایجاد انگيزه میکند
و معنای زندگی را میسازد .گروهی هم معنویت را جریان و رویکردی
میدانند که به رضایت باطنی منتهی میشود؛ امری که دارای سه مؤلفه
آرامش ،شادی و اميد میباشد.
در اندیشه قرآنی سالمت معنوی دربردارنده شاخصهای شناختی،
احساسی ،رفتاری و پيامدی میباشد .انسان معنوی برخوردار از اندیشه یا
معرفت ویژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت و رابطه متقابل آنها میباشد که از
نوعی عقالنيت و یا بصيرت برخوردار است .در قرآن آمده است :آیا آنها
سير در زمين نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن حقيقت را تعقل
کنند( .حج.)64/
سالمت در نگاه دینی شامل فقط جسم انسانی نيست چون انسان
عالوه بر جسم دارای روح هم میباشد و عقيده دارد همانگونه که جسم
مریض میگردد روح هم مریض میگردد.
ادیان وحيانی بر هدف نهایی خلقت تأکيد دارند ،نه هدفهایی که
افراد انسانی برای خود درنظر میگيرند.
انتخاب هر هدفی به عنوان هدف غایی نيز به معناداری زندگی منجر
نمی شود ،بلکه تنها هدفی از ظرفيت معنادار ساختن حيات برخوردار است
که باالترین استعداد انسان برای پيش رفتن در مراتب هستی و عالیترین
مراتب کمال انسانی ممکن را نشان دهد.
در ادبيات قرآنی خداوند متعال به مثابه منبع و سرچشمه وجود و همه
کماالت معرفی شده و نزدیک شدن به او ،هدف اصلی آفرینش انسان
شمرده شده است؛ به همين دليل ،هدف غایی از حرکت ،تالش ،فعاليت،
و سلوک انسانی و عالیترین کمال انسانی نيز باالترین نقطه ممکن در
مراتب قرب به اوست .چون خداوند قله انجام وجود انسان شمرده شده
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است همانطور که نقطه آغاز او نيز هم اوست :ما از خدایيم و به سوی او
باز میگردیم( .بقره)۹۳4/
در مقابل ،اگر این هدف شناخته نشود و یا نادیده گرفته شود ،زندگی
انسان دچار سردرگمی ،اضطراب و پوچی خواهد شد :و هر کس به خدا
شرک ورزد چنان است که گویی از آسمان فرو افتاده و مرغان شکاری او
را میربایند یا باد او را به جایی دوردست میافکند( .حج)۳۹/
اگرچه شرط اول زندگی معنوی در نگاه قرآن ،درنظر گرفتن خداوند
به عنوان هدف غایی است ليکن شرط کافی نيست ،بلکه انسان باید در
ارتباط مناسب با خدا قرار بگيرد .رسيدن به این غایت یا معنا از نگاه قرآن

فقط از جاده عبودیت ممکن است .وما امروا الا لیعبدوا اله واحدا

(توبه .)۳۹/مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هيچ
معبودی جز او نيست .الزمه عبودیت خداوند ،توحيد در عبودیت است
لذا قرآن نفی بندگی شيطان را از بندگان خود میطلبد :ای فرزندان آدم،
آیا از شما پيمان نگرفتم که شيطان را اطاعت نکنيد ،او به یقين دشمن
آشکار شماست و فقط مرا بپرستيد که این راه راست و مستحکم است
(یس 4۹ /ـ.)46
بدون این ارتباط مناسب بين انسان و خدا ،زندگی انسان بهطور بالفعل
معنادار نمیشود .بنابراین معنویت در اندیشه قرآنی ،جستجوی چنين
معنایی در زندگی از طریق ایمان و عمل صالح و نفی بندگی شيطان است.
در جهانبينى توحيدی ،جهان یک واحد زنده و باشعور است؛ اعمال و
افعال بشر حساب و عکسالعمل دارد؛ خوب و بد در مقياس جهانى
بىتفاوت نيست .یکی از مؤلفههای سالمت معنوی برخورداری از اندیشه
یا معرفت ویژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت و رابطه متقابل آنها میباشد.
در قرآن آمده است :آیا آنها سير در زمين نکردند تا دلهایی داشته باشند
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که با آن حقيقت را تعقل کنند( .حج)64/
از آنجا که انسان معنوی معرفت ویژهای نسبت به خدا ،انسان و جهان
هستی دارد تالش میکند اعتقادات و باورهای خود را در عبادات،
ارزش های اساسی و در شيوه زندگی نشان دهد؛ در حقيقت نماز من و
سایر عبادات و زندگی و مرگ من برای خدا و پروردگار جهانيان است
(انعام .)۹42/از اینرو ،مبنای زندگی انسان معنوی ،خدامحوری است .در
هم ه رفتارهایش اخالص در نيت دارد ،یعنی نهاد و نهان خویش را از هر
چه غير خداست میپيراید.
به رحمت بيکران الهی اميدوار است و هيچگاه در آستان الهی در
گرداب یأس و نااميدی گرفتار نمیشود .چرا که تنها کافراناند که از
رحمت خدا مأیوس میگردند (یوسف .)27/اميدی که وی را به انجام
طاعات و ترک محرمات وا میدارد.
در آموزههای وحيانی ،التزام به باورها و رفتارهای دینی ،سالمت
جسمی ،روانی و اجتماعی را به دنبال دارد ،همانطور که در کالم علی (ع)
آمده است که فرمود :پرهيزکاری شفای بيماری جسم شماست( .امام
علی(ع)۹۳7۳ ،ش ،خطبه )۹۱2
معنویت ،به انسان مؤمن نگرش توحيدی میدهد .امری که میتواند به
هدفهای کوچک تر معنا بخشد .به جهت اعتقاد به قدرت و حکمت
خداوند ،امور و اتفاقات را به خداوند نسبت میدهد ،بدین معنی که در
پس پرده نظام اسباب و علل ،علت حقيقی را میبيند .چنين نگرشی او را
از سرگردانی رهایی داده و باعث انسجام شخصيتی وی میگردد.
آرامش درونی و اطمينان قلبی ،از حاالت و نتایج دیگری است که
انسان معنوی آن را تجربه میکند :او کسی است که دلهای مؤمنين را آرام
میکند( .فتح)6/
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رهایی از ناهنجاری اخالقی از کارکردهای زندگی معنوی است .با
عنایت به آنچه بيان شد در نگرش دینی مجموعه عوامل معنوی میتواند
بر سرنوشت انسان در عرصه های مختلف تأثيرگذار باشد و قادر است
تمامی الیههای سالمت را تحت تأثير قرار دهد.
معنویت حالتی از بودن است ليکن سالمت معنوی حالتی از داشتن
است .سالمت معنوی به برخورداری از حس پذیرش ،احساسات مثبت،
اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی،
دیگران و خود اطالق میشود که طی یک فرآیند پویا و هماهنگشناختی،
عاطفی ،کنشی و پيامدی شخصی حاصل میآید.
از اینرو ،در یک تحليل ،میتوان شناخت معنوی ،عواطف معنوی ،کنش
معنوی و ثمرات معنوی را بهعنوان چهار مؤلفه اصلی تشکيلدهنده سالمت
معنوی دانست که شاخصهای کلی پذیرش معنوی ،احساسات مثبت ،اخالق،
حس حمایت و ارتباط متقابل با قدرت الیزال خداوندی را دربر میگيرند.
آنچه که امروزه در ادبيات علمی پيرامون سالمت معنوی مطرح
میشود بيشتر ناظ ر به تأثير اعتقادات معنوی در سالمت افراد و روند بهبود
بيماریهای آنان است که در واقع میتوان گفت که در یک بستر پزشکی
مورد بحث قرار میگيرد؛ اما تلقی موجود از سالمت معنوی در ایران
بيشتر دربردارنده مفهومی وسيعتر و جامعتر است که مستلزم وجود برخی
خصوصيات مرت بط با معنویت برای اثبات سالمتی کامل یک فرد است و
به عبارت دیگر معنویت یک رکن سالمت فرد به شمار میآید ،نگاهی که
بيشتر در یک بستر غيرپزشکی مطرح میشود.
سالمت معنوی دارای فضای مفهومی گسترده بوده و چندبعدی است و
همپوشانی نسبتاً زیادی با سایر مفاهيم مشابه نظير تعالی معنوی ،باورهای
معنوی ،تجربه معنوی ،آگاهی معنوی و دینداری دارد.
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سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در سال  ،۹666سياستهای
کلی نظام و نقشه جامع علمی سالمت به نحوی تنظيم شده است که به
سمت معنویت بيشتر پيش برود .در این اسناد باالدستی نظام ،معنویت نه با
علم ،نه با سياست ،نه با آزادى و نه با عرصههاى دیگر ،هيچ منافاتى
ندارد ،بلکه معنویت روح تمام اینهاست .الزم است اندیشمندان ایرانی
همت خود را در اینباره مبذول نمایند که عناصر معنوی مؤثر در پيشرفت
را شناسایی کرده و به ارائه الگویی مناسب بپردازند .عدالت در کنار
بخشش ،مدارا ،همياری ،ایثار ،ارتقای خداگرایی و رشد مذهب و الگوی
اخالقی غير لذتگرا بخشی از این عناصر معنویاند.
یکی دیگر از مسائل مهم مطرح در سالمت معنوی ،ابزارهای
اندازه گيری سالمت معنوی و ميزان دقت و صحت اطالعات آنها است.
تاکنون ابزارهای زیادی به منظور سنجش سالمت معنوی ارائه شده است.
از این ابزارها عموماً به منظور ارزیابی سالمت معنوی عموم افراد یا
گروه های خاص ،سنجش نيازهای معنوی افراد و ارزیابی تاثير مداخالت
انجام شده جهت بهبود سالمت معنوی استفاده میشود .اما به علت برخی
مشکالت مانند عدم اعتبار برخی ابزارهای سنجش سالمت معنوی،
سنجش مذهبی بودن یا سالمت روانی به جای سنجش سالمت معنوی،
استفاده از موارد خاص و غيرقابل تعميم در سنجشها و عدم طراحی
صحيح سؤاالت در پرسشنامههای سالمت معنوی منجر شده است که
اطالعات به دست آمده از این ابزارها فاقد دقت و اعتبار علمی کافی باشند.
به همين علت در کتاب پيش رو معيارهای سنجش سالمت معنوی از
دیدگاه اسالمی و ابزارهای آن به تفصيل بررسی شده و مقياس سنجش
سالمت معنوی مبتنی بر جهانبينی اسالمی ارائه شده است.
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کتابی که پيش رو دارید حاصل تتبع و تحقيق فاضل ارجمند حضرت
حجتاالسالم والمسلمين جناب آقای دکتر مجتبی مصباح یزدی و همکاران
محترم ایشان است که به مناسبت برگزاری نخستين همایش سالمت معنوی
آن را در اختيار گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و دبيرخانه
همایش گذاشتهاند که به زیور طبع آراسته و در اختيار عالقمندان قرار گيرد.
هرچند جناب آقای دکتر مصباح تأکيد داشتند که این اثر نيازمند
بازبينی و ویرایش است که فرصتی مستوفی میطلبد ليکن با توجه به ضيق
وقت و فرصت محدود همکاران در دبيرخانه همایش جهت چاپ و نشر
اثر ،بازبينی دقيق کتاب بهعهدهی تعویق افتاد .بدیهی است که نقطهنظرات
مخاطبان و عالقمندان به کتاب میتواند راهگشای ما و همکاران در
بازبينی و ارتقای جایگاه علمی آن باشد.
در پایان الزم است مراتب تشکر و سپاس خویش را از جناب آقای
دکتر مصباح و همکاران محترمشان که در تأليف این اثر ارزشمند همت
گماشتند ابراز دارم و از جناب آقای دکتر کمال حيدری معاون محترم
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که زمينه ورود مؤسسه محترم
آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) به این امر مهم و نگارش این
مجموعه ارزشمند را فراهم کردند ،سپاسگزاری نمایم و از جناب آقای
دکتر فریدون عزیزی ـ معاون محترم علمی و مدیر گروه سالمت معنوی
فرهنگستان و جناب آقای دکتر محمود عباسی ـ دبير محترم اجرایی
همایش و عضو گروه علمی سالمت معنوی فرهنگستان که زمينه چاپ و
نشر این اثر ارزشمند را فراهم نمودند تشکر و قدردانی مینمایم.
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
دکتر سید علیرضا مرندی
ريیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران

مقدمه
اهميت معنویت و رشد معنوی در انسان در چند دهه گذشته به گونهای
روزافزون توجه متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است.
پيشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهيت پویا و پيچيده جوامع نوین
از سوی دیگر باعث شده است که نيازهای معنوی بشر در برابر خواستهها
و نيازهای مادی نمایان شود و اهميت بيشتری یابد .امروزه ،مردم جهان
بيش از پيش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند .لذا ،روانشناسان و
روانپزشکان نيز بهطور روزافزون دریافتهاند که استفاده از روشهای سنتی
برای پيشگيری و درمان اختالالت روانی کافی نيست .به همين دليل
بررسی علمی معنویت یکی از مباحث مهم و رایج در بهداشت جسمی و
روانی شده است (دهشيری و همکاران ،۹۳27 ،ص۹2۱ـ.)۹6۳
امروزه بسياری از صاحبنظران وجود باورهای مذهبی در فرد را
عاملی مؤثر بر سالمت وی در نظر میگيرند تا آنجا که در مجالت معتبر
پزشکی دنيا اشاره میشود که داشتن باورهای مذهبی میتواند در کاهش
مرگ و مير افراد و کاستن از ميزان بيماری آنان مؤثر باشد .امروزه این
موضوع پذیرفته شده است که نيروهای پزشکی اعم از بخش درمانی و
تحقيقاتی و آموزشی ـ که با جان و روان انسان سروکار دارند ـ الزم است
شناخت کافی از جایگاه انسان داشته باشند تا بتوانند در حرفه خویش
شرافت و کرامت انسان را حفظ نموده ،آن را زیر پا نگذارند (نورمحمدی،
 ،۹۳2۳ص۹2ـ.)64
جوامع در گذر از نهادهای اجتماعی و آموزشی خود مانند نهاد خانواده،
نهاد آموزش و پرورش و امروزه رسانههای جمعی در تالش هستند تا
افراد جامعه خود را بهخصوص فرزندان را نسبت به ارزشها معتقد و
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پایبند کنند .از آنجا که هر جامعهای و به دنبال آن هر نهادی درصدد
درونی کردن و نهادینه کردن فرهنگ خود در مخاطبانشان است ،بحث
جامعهپذیری مطرح میشود .در حوزه جامعهپذیری میتوان مدعی شد که
سه عنصر اساسی محتوا ،روشها یا مکانيسمها و منابع ،برای انتقال و
ساختن ارزشهای فرهنگی و تبدیل آن به هویت فرهنگی و هویت دینی
یا معنوی نقش دارند (منادی.)۹۳2۱ ،
برخی معتقدند امروزه معنویت یک پدیده جهانی است که برای همه
(معتقدان و نيز بیایمانها) به کار میرود .گفته میشود معنویت برای افراد
مختلف ،بسته به نگرش آنها به جهان یا فلسفه زندگی آنها معانی
مختلفی دارد (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
علیرغم اینکه برخی به سالمت معنوی نگاهی ابزاری دارند ،باید
گفت :سالمت معنوی مربوط به بُعد انسانی انسان است و اهميت آن نه
فقط از جهت تأثير آن در سالمت جسم و روان یا بعد اجتماعی انسان
بلکه از جهت تأثير و تعالی حقيقی انسان است و اصالتاً مطلوب است ،نه
به تبع مطلوبيت سالمت ابعاد دیگر ،بلکه سالمت ابعاد دیگر انسان
مقدمهای است برای امکان تعالی حقيقی انسان که با سالمت معنوی تأمين
میشود و جهانبينی صحيح و ایمان راستين به دین حق که در عرصههای
مختلف زندگی بروز و ظهور مییابد ،در دستیابی به این هدف نقشی
تعيينکننده دارند.
اکثریت قریب به اتفاق جمعيت کشور ما مسلمان و حکومت آن نيز
اسالمی است و یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش ،اهتمام به تأمين
سالمت معنوی نسل جدید است .فعاليتهای آموزش و پرورش به طور
مستقيم یا غيرمستقيم در تربيت دانشآموزان مؤثر است .در این ميان نقش
معلمان و مربيان از دیگر افراد برجستهتر مینماید .با توجه به نقش مهمی
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که تعليم و تربيت در تأمين سالمت معنوی دانشآموزان دارد هرگاه از
مسائل تربيتی دانشآموزان سخن به ميان میآید نقش و جایگاه معلمين و
مربيان بيشتر مورد توجه قرار میگيرد (مهاجری و دیگران.)۹۳2۱ ،
رابطه اجتنابناپذیر سالمت معنوی با زمينههای فرهنگی و اجتماعی
آن موضوعی است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد .از این رو ،ارائه
یک تعریف جامع از سالمت معنوی و تفکيک و تجزیه عناصر
تشکيلدهنده سالمت معنوی ،شاخصها و ابزارهای اندازهگيری آن،
حداقل میتواند مقدمهای برای تهيه و ساخت مقياس سالمت معنوی
براساس باورها ،ارزش ها ،هنجارها و فرهنگ بومی و ملی کشور ما باشد.

هدف این پژوهش ،بررسی ماهيت سالمت و معنویت ،رابطه دین و
مذهب با معنویت ،شاخصها و ابعاد سالمت معنوی ،ارائه یک تعریف
جامع از سالمت معنوی و تعریف عملياتی مؤلفهها و شاخصها و تحليل
ابزارهای سنجش سالمت معنوی و در نهایت ساخت یک ابزار جدید
سنجش سالمت معنوی در چارچوب فرهنگ ،ارزشها ،هنجارها و
باورهای بومی کشور ایران اسالمی است.
در این پژوهش ،پس از اشاره به تاریخچه بحث از معنویت و سالمت
معنوی و نشان دادن اهميت و ضرورت این بحث ،به مفهومشناسی
سالمت و معنویت پرداخته ،و رابطه معنویت را با دین بررسی کردهایم.
آنگاه با مروری بر دیدگاههای اندیشمندان درباره سالمت معنوی ،به این
نتيجه رسيده ایم که ارائه تعریفی قابل دفاع از سالمت معنوی در صورتی
امکانپذیر است که بر مبانی معرفتشناختی ،هستیشناختی ،الهياتی،
انسانشناختی و ارزششناختی درست استوار باشد .سپس با مروری بر
خالصه این مبانی که تفصيل آن در بخش دوم این پژوهش آمده ،سالمت
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معنوی بر اساس دیدگاه اسالم را این گونه تعریف کردهایم:
سالمت معنوی وضعيتی است دارای مراتب گوناگون که در آن،
متناسب با ظرفيتها و قابليتهای فرد ،بينشها ،گرایشها و تواناییهای
الزم برای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعال است فراهم میباشد،
بهگونهای که همه امکانات درونی به طور هماهنگ و متعادل ،در جهت
هدف کلی مزبور بهکار گرفته میشوند و رفتارهای اختياری درونی و
بيرونی متناسب با آنها نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و طبيعت ظهور مییابند.
سپس براساس این تعریف ،به تعيين مؤلفههای سالمت معنوی پرداخته
با تقسيم آن به  ۹2بخش ،شاخصهای مربوط به هریک را استخراج نموده
آنها را به آیات و روایات معصومين مستند ساختهایم و بر اساس آنها،
گویههای الزم برای سنجش سالمت معنوی را استخراج کردهایم که
جدول کامل آن در ضميمه این پژوهش آمده است.
 .2تاريخچه معنويت و سالمت معنوی
تقریباً از نيمه دوم قرن نوزدهم در اروپا و در غرب به طور کلی اعم از
اروپای باختر و آمریکا و کانادا بحثی تحت عنوان معنویت مطرح و گفته
شد که همه نظامهای اجتماعی در چيزی تحت عنوان معنویت مشترک
هستند و با اینکه به ادیان و مذاهب مختلف تعلق خاطر دارند در معنویت
اشتراک دارند (فری ،266۳ ،ص4۱۳ـ .)727با این وجود ،گرایش به
معنویت را از لحاظ تاریخی میتوان به مسيحيانی بازگرداند که ميان
مکاتب گوناگون معنویت ،مانند معنویت عرفای اسپانيا یا فالندری ،یا مثالً
ارتدکس روسی ،تفاوت قائل شدهاند .در واقع برخی از نویسندگان غربی
به خطا بر این باورند که واژه معنویت صرفاً در دهههای اخير به کار رفته
است .اما این واژه پيش از این در زمينههای مقایسه اجتماعی در قرن
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نوزدهم به کار رفته بود و آن هنگامی بود که اصالحگران هندو و در رأس
آنها« ،آنان سوامی و یرکانند» معنویت هندی را با مادیگرایی غربی به
مقابله نشاندند و ادعا کردند که هند حاوی گنجينه معنویتی است که غرب
باید همچنان در جستوجوی آن باشد (آرسوال ۹۱۱7 ،به نقل از رستگار،
 ،۹۳2۱ص.)۳6
الزم به ذکر است که بر اساس تعاليم دین اسالم ،گرایش به معنویت،
ریشه در فطرت خداگرای انسان دارد که از بدو خلقت انسان با تعاليم
آسمانی ادیان شکوفا شده و با انحراف از مسير دین حق ،در قالب
گرایشهای معنوی و عرفانی گوناگون ظهور یافته است.
سلوئان ( )2664بيان میکند که با افزایش کمی و ارتقای کيفی علوم و
دانشهای علمی در قرون  ۹2تا  26ميالدی در کشورهای اروپایی و
آمریکایی ،صاحبان فلسفه علم به تدریج پدیدههای جسمی را از روحی
اعتقادی جدا نمودند .ارتقای سالمت بدن و دنيای جسم برای تحقيقات
علمی و پدیدههای روحی اعتقادی برای کليساها و مراکز مذهبی در نظر
گرفته شد .به تدریج که باورهای سکوالریسم قدرت گرفت و فرهنگ
آکادميک غربی را تحتالشعاع قرار داد ،جدایی بين پدیدههای حسی و
حاالت روحی اعتقادی بيشتر شد .همچنين راجرز و دیگران ( )26۹6ادامه
میدهد که از حدود  66سال پيش ،نتایج تحقيقاتی ارائه شد که ارتباط
عوامل دینی و اعتقادی را با شاخصها و پيامدهای جسمی مانند مرگ
نشان داد و از آن زمان شاخصهای دیگر در تعریف سالمت وارد و به
تدریج در نوشتههای علمی آورده شد (مرندی و دیگران ،۹۳2۱ ،ص.)۹۳
در طول دههها ،سالمتی بر اساس ابعاد خاصی (سالمت جسمی،
سالمت روانی و سالمت اجتماعی) تحليل شده بود .حدود یک ربع قرن
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پيش ،سازمان بهداشت جهانی با این بحث مواجه شد که آیا بعد معنوی
باید در تعریف سالمت ،عالوه بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
گنجانده شود یا خير؟ چند سال پس از آن ،بعد معنوی در یک مجله مهم
که به ارتقاء سالمت ،اختصاص داشت گنجانده شد .یک دهه پيش ،کليه
دولتهای اروپایی ،بيانيه کپنهاگ را در مورد رشد اجتماعی امضا کردند
که آنها را متعهد میکرد که به نيازهای معنوی مردمشان (افراد ،خانوادهها و
جوامع) بپردازند و سياستهایشان را به سمت «بينش سياسی ،اقتصادی،
اخالقی و معنوی برای رشد اجتماعی» سوق دهند .اخيراً نيز ،بر بعد
معنوی سالمت در منشور بانکوک ،در مورد ارتقاء سالمت ،تأکيد شده
است (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
راس ( )۹۱۱۳بيان میکند که برخی مطالعات بيانگر آن است که بدون
سالمت معنوی ،دیگر ابعاد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی نمیتواند
عملکرد درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفيت خود برسد و بنابراین
باالترین سطح کيفيت زندگی ،قابل دستيابی نخواهد بود (همان ،ص.)4
اسميت و دیگران ( )2666و لين و دیگران ( )266۳عقيده دارند که در
حال حاضر ،اغلب مدلهای سالمتی ،شامل سالمت معنوی نيز میباشد.
مفهوم معنویت با همه حيطههای سالمت در تمامی سنين ،ارتباط دارد و
مورد عالقه پژوهشگران در تمام دنياست (همان).
مولر و دیگران ( )266۹ابراز میکند که پژوهشهای بسياری جهت
بررسی ارتباط سالمت معنوی با دیگر ابعاد سالمت ،انجام شدهاند.
مطالعاتی که آثار عوامل مذهبی یا معنوی را بر سالمت بررسی کردهاند،
بهطور کلی اغلب از ابزارهای سنجش مذهبی بودن (شامل سؤاالتی مانند
تعداد دفعات حضور در خدمات مذهبی) استفاده کردهاند تا ابزارهای
سنجش معنویت (همان ،ص.)۹۳

90

مقدمه

به عقيده سادوک و دیگران ( )266۳از دیدگاه روانشناختی ،شاید
جالبترین خصوصيت مذهب ،جهانشمولی آن است .جوامعی که در آنها
مذهب نقش عمدهای ایفا نمیکند بسيار محدود است و اکثریت افراد در
دورهای از زندگی خود هيجان مذهبی را تجربه کردهاند .از این
جهانشمولی میتوان چنين نتيجه گرفت که مذهب کارکردی انطباقی دارد
که برای ارضای یک یا چند نياز همگانی ،انسانها به آن متوسل شدهاند
(همان).
مولر و دیگران ( ،)266۹گلَس و دیگران ( )۹۱۱۱و برایانت و
راکوسکی ( )۹۱۱2اینطور بيان کردهاند که متغيرهای مذهبی و معنوی
مورد استفاده در مطالعات انجام شده درباره طول عمر بيشتر افراد مذهبی،
شامل عضویت در یک گروه مذهبی ،حضور در مراسم مذهبی و زندگی
در داخل یک جامعه مذهبی بوده است (همان).
مطالعات آیندهنگر ،متغيرهای بالقوه مخدوشکننده را بهدقت کنترل کرده
است .استراوبریج و دیگران ( )۹۱۱7در مطالعهای که  22ساله به طول
انجاميد در مورد  ۳224فرد بالغ (4۳ـ 2۹ساله) نشان دادند افرادی که حضور
مکرر (بيش از یک بار در هفته) در مراسم مذهبی داشتند ،در مقایسه با عدم
حضور 2۳ ،درصد کمتر احتمال مرگ در دوره پيگيری مطالعه را داشتهاند.
خطر نسبی ۹با فاصله اطمينان  ۱۳درصد6/۱۳( 6/77 ،ـ )6/46بود که در
مورد سن ،جنس ،نژاد ،آموزش ،وضعيت سالمت پایه ،BMI ،عادات
سالمتی 2و ارتباطات اجتماعی ،انطباق داده شده بود (همان).
یک مطالعه  ۳ساله ،همين رابطه را در  ۹۱۳۹فرد بالغ (با سن بيش از
1. Relative Hazard.
2. Health practices.
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 ۳۳سال) بررسی کرد .کسانی که بهطور مکرر در خدمات مذهبی حضور
مییافتند 26 ،درصد کمتر از کسانی که حاضر نمیشدند ،احتمال داشت
که در طول دوره پيگيری مطالعه بميرند خطر نسبی  6/74با فاصله اطمينان

 ۱۳درصد6/۱۳ :ـ )6/46که برای سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،درآمد،
تحصيل ،وضعيت اشتغال ،نژاد ،وضعيت سالمت پایه ،عملکرد اجتماعی و
حمایت و وضعيت سالمت روانی انطباق داده شده بود (اُمان و رید،
 .)۹۱۱2برخی پژوهشها نشانگر آن است که اموری همچون باورهای
مثبت ۹،احساس راحتی و قدرت حاصل از مذهب ،مراقبه و نيایش
میتواند در سالمت و احساس خوب بودن سهيم باشد .ارتقاء سالمت
معنوی ممکن است موجب معالجه یک بيماری نشود؛ اما ممکن است به
فرد کمک کند تا احساس بهتری داشته باشد ،از برخی مشکالت بهداشتی
جلوگيری کند و با بيماری یا مرگ انطباق یابد( .همان ،ص.)۹6
از سوی دیگر تعدادی از مطالعات جمعيتشناختی نيز نشان داده که
مذهبی بودن و معنویت با پيامدهای منفی سالمت جسمی و سالمت روانی
ارتباط دارد .همچون هر عاملی که بر سالمت اثر میگذارد (مانند انواع
شيوههای زندگی) ،مذهبی بودن و معنویت ممکن است به صورت معکوس
بر فرد تأثير بگذارد؛ برای مثال ،برخی باورهای مذهبی ممکن است با
تشویق فرد به اجتناب از درمان یا قطع درمانهای رسمی ،عدم جستجوی به
موقع مراقبت پزشکی ،اجتناب از اقدامات بهداشتی پيشگيرانه مؤثر (مانند
ایمنسازی کودکان در برابر بيماریها و مراقبت پيش از تولد) و سوء رفتار
مذهبی (مانند اجازه سوء رفتار فيزیکی در مورد بچهها) بر سالمت فرد تأثير
منفی گذارد( .همان).
1. Positive beliefs.
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کوئينگ و دیگران ( )266۹نيز به این نتيجه رسيدند که ممکن است افراد
برخی گروههای مذهبی به صورت غيرواقعبينانه ،انتظارات باالیی از خود
داشته باشند که منجر به انزوا ،استرس و اضطراب شود یا ممکن است خود
را با آنان که معتقدات آنها را ندارند ،بيگانه احساس کنند .سرانجام ،به
خوبی دانسته شده است که سيستمهای اعتقادی غيرسالم (همچون برخی
کيشها و آیينهای مذهبی) میتوانند به صورت منفی بر سالمت اثرگذارند
(همان).
پژوهشهای بسياری جهت بررسی ارتباط سالمت معنوی با دیگر ابعاد
سالمت ،انجام شدهاند .برخی مطالعات بيانگر آن است که بدون سالمت
معنوی ،دیگر ابعاد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی نمیتواند عملکرد
درستی داشته باشد یا به حداکثر ظرفيت خود برسد و بنابراین باالترین
سطح کيفيت زندگی ،قابل دستيابی نخواهد بود.
لورن مارکس ( )266۳ضمن مقالهای مدل مفهومیای را ارائه کرده که

ارتباط سه بعد تجربه مذهبی (یعنی اعمال مذهبی ،۹باورهای معنوی 2و
جامعه ایمانی )۳را با ابعاد سهگانه سالمت (یعنی ابعاد زیستشناسانه،

روانشناسانه و اجتماعی) نشان میدهد .منظور از عمل مذهبی تجليات
بيرونی و قابل مشاهده ایمان است ،مثل نماز ،دعا ،قرائت کتاب مقدس و
به جای آوردن آداب و مراسم مذهبی .منظور از باورهای معنوی ،دیدگاهها
و باورها و معانی درونی و شخصيت و مراد از جامعه ایمانی ،ارتباط فرد با
گروه های مذهبی و دریافت حمایت از چنين اجتماعاتی است .به نظر او
این مدل مفهومی منحصر به مسيحيت نيست و قابل اطالق به مذاهب
1. Religious practices.
2. Spiritual beliefs.
3. Faith community.
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دیگر نيز هست (مارکس ،266۳ ،ص .)۹74به نظر مارکس خيلی از اعمال
و پرهيزها (مثل رفتارهای جنسی پرخطر و استفاده یا اجتناب از مصرف
الکل یا تنباکو و مواد مخدر) تحت تأثير باورهای معنوی هستند و
باورهای مذهبی نيز به واسطه این اعمال مذهبی متجلی میشوند و حتی
تقویت نيز میشوند.
اکثر افراد خود گزارش میدهند که دارای زندگی معنویاند .مطالعاتی
که بر جمعيت عمومی و بيماران انجام شده است ،بهطور پيوسته نشان داده

است که بيش از  %۱6افراد ،به یک وجود برتر ۹اعتقاد دارند .برخی
مطالعات بيانگر آن است که  %۱6بيماران به سالمت معنوی و جسمی
خود به یک اندازه اهميت میدهند .اکثر بيماران ،خواهان رسيدگی و
برآورده شدن نيازهای معنوی و مذهبی خود میباشند .یک مطالعه در

مورد پزشکان خانواده نشان داد که  %۱4پاسخدهندگان معتقدند سالمت
معنوی یک عامل مهم در سالمت است .علیرغم این یافتهها ،از نيازهای
معنوی بيماران اغلب غفلت میشود (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
چنانکه مشاهده میشود اغلب پژوهشهای انجام شده دربارة سالمت
معنوی ،تأثير آن را در سایر ابعاد سالمت بررسی کرده و در نهایت به
زندگی دنيا نظر داشتهاند .در حالی که تأکيد ادیان الهی و به ویژه دین
اسالم بر بُعد معنوی انسان ،از آن رو بوده است که انسانيت انسان و
سعادت حقيقی و زندگی جاودان او بدان وابسته است و تمامی تعاليم و
تربيتهای دینی در راستای تأمين سالمت معنوی و ارتقای آن تا
عالیترین سطح بوده است و البته در این ميان ،تحقيقات آکادميک اندکی
در این خصوص انجام شده است.

1. Higher being.

مقدمه

91

 .1اهمیت و ضروت بحث دربارة سالمت معنوی
کارسون ( )۹۱2۱و امبلن و هالستيد ( )۹۱۱۳بيان میکنند که یکی از
ایرادات مطالعات مربوط به سالمت معنوی تا زمان حاضر ناتوانی آنها در
تجزیه ابعاد مختلف معنویت بوده است .ماهيت پيچيده و درهم تنيده شده
معنویت و دین نيز باعث سوء برداشت درباره تساوی این دو و در نتيجه
سردرگمی شده است .همچنين فری ( ،266۳ص )727به این نتيجه رسيده
است که نویسندگان از زوایای مختلفی به معنویت نگاه کرده و تعاریف
گوناگونی از آن ارائه داده اند به طوری که میتوان گفت هيچ اجماعی بر
سر تعریف وجود ندارد .اما از طرف دیگر ،مراویجال ( ،۹۱۱۱ص )۹۳۳به
این نتيجه رسيده است که در متون مرتبط ،بين نویسندگان و پژوهشگران
این اجماع عمومی وجود دارد که سالمت معنوی یک خرده مفهوم
معنویت است (عباسی و دیگران ،۹۳۱۹ ،ص.)۹۱
عدم دقت در کاربرد صحيح و به جاى این مفاهيم و در اجمال و ابهام
رها کردن منظور قصد شده از هر کدام ،باعث بروز برداشتهاى متفاوت
از سالمت معنوی گردیده است .پدیده شایعتر ،عدم افتراق بين مؤلفهها و
شاخصهای سالمت معنوی است .در متون نویسندگان ،شاخصهای
سالمت معنوی با بیدقتی به جای مؤلفههای آن در نظر گرفته میشوند.
رابطه اجتنابناپذیر سالمت معنوی با زمينههای فرهنگی و اجتماعی
آن موضوع دیگری است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد .و از همه
مهمتر ،با توجه به اینکه ارائه دیدگاهی جامع و درست دربارة سالمت
معنوی بر مبانی معرفتشناختی ،هستیشناختی ،الهياتی ،انسانشناختی و
ارزششناختی استوار است ،بدون اتخاذ مبانی متقن در این پنج بخش،
نمیتوان به دستاوردی قابل اعتماد در حوزة سالمت معنوی اميد داشت .از
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اینرو ،بيان مبانی سالمت معنوی و ارائه تعریفی جامع از این بُعد سالمت
و تفکيک و تجزیه عناصر تشکيلدهنده آن و تعيين شاخصها و ابزارهای
اندازهگيری آن ،میتواند مقدمهای برای تهيه و ساخت مقياس سالمت
معنوی براساس باورها و ارزشهای درست و قابل قبول باشد.
در تهيه و تدوین این اثر که حاصل اجرای یک طرح تحقيقاتی است و
توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مؤسسه آموزشی
پژوهشی امام خمينی ره ،سفارش داده شده الزم است از همه همکاران و
پژوهشگرانی که در تهيه این اثر سهيم بودهاند بهویژه از همکاران و
پژوهشگران ارجمند حجج اسالم آقایان رضا مهکام ،محمدرضا جهانگيرزاده
قمی ،جواد مصلحی و همچنين از جناب آقای دکتر کمال حيدری و
سرکار خانم مرجان مؤمنی بروجنی تشکر و قدردانی نمایم .از حضرت
عالمه آیت اهلل مصباح یزدی به خاطر پشتيبانی از اجرای این طرح و مطالعة
اثر و راهنمایی ها و تذکرات ارزشمندشان سپاسگزاریم و از استاد ارجمند
جناب آقای دکتر سيد عليرضا مرندی ـ ریاست محترم فرهنگستان علوم
پزشکی ،جناب آقای دکتر فریدون عزیزی ـ معاون محترم علمی و مدیر
گر وه سالمت معنوی و جناب آقای دکتر محمود عباسی ـ عضو و دبير
محترم گروه سالمت معنوی فرهنگستان و دبير همایش سالمت معنوی که
زمينه انتشار این اثر را فراهم نمودند تشکر و قدردانی میشود.
مجتبی مصباح
قم ـ دوازدهم آذرماه 2931
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مبحث اول ـ مفهوم شناسی
 .2مفهوم سالمت

عرفاً به ادراک ،رفتار و پدیدهای سالم میگویند که کار خود را متناسب با
آنچه برای او ایجاد شده است به خوبی انجام دهد و واژه سالمت درباره
چيزی به کار میرود که به خوبی در مدار صحيح قرار گرفته باشد و کار
ویژه خود را به خوبی انجام دهد .لذا جسمی سالم است که مجموعه
اعضاء و جوارح آن به خوبی کار کنند و تمامی اموری چون جذب و دفع
را بدون مشکل انجام دهند و عقلی سالم است که در اندیشيدن مشکلی
نداشته باشد و روحی سالم است که انسان را در اهداف متعالی انسانی به
خوبی هدایت کند و انسانی سالم است که همه ابعاد جسمی ،روحی و
معنوی وی در مسير تعالی او قرار گيرد« .ابنسينا» در دو کتاب شفاء و
قانون ،صحت را تعریف کرده است و در هر دو کتاب ،صحت را ملکه یا
حالتی میداند که هر یک از جوارح و اعضاء انسانی کار مربوط به خود را
درست انجام دهد .مثالً مزاج انسانی امر جذب و دفع را خوب انجام دهد
(التهانوی ،۹۱۱4 ،ص.)۹64۳
این تعریف اختصاص به انسان ندارد و شامل گياهها و دیگر حيوانات
نيز می شود .در مقابل صحت ،مرض قرار دارد و آن کيفيتی است که هر
عضوی از اعضاء کار مربوطه را به خوبی نتواند انجام دهد (ابن سينا،
 ،۹۳2۱ص .) 47محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی میگوید:
«صحت» حالت یا ملکهای است که کارها به واسطه آن حالت و یا ملکه به
خوبی انجام میشود و در مسير کمال قرار میگيرد و در مقابل مرض
عبارت است از سالم نبودن و یا اینکه عبارت است از حالت و ملکهای که
کارها در مسير کمال و رشد خود قرار نمیگيرد (صالح مازندرانی،
۹622ه.ق ،ص.)۳4۳
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سالمتی و بيماری ،فقط به شرایط فيزیولوژیک وابسته نيستند ،بلکه به
افکار ،هيجانات و انگيزههای فرد نيز وابستهاند (دیماتئو ،۹۳27 ،ص.)۹۳
معموالً کسی را که بيماری جسمی نداشته باشد ،سالم مینامند .در حالی
که تعریف سالمت وسيعتر از این است .سازمان جهانی بهداشت در
تعریف سالمت میگوید :سالمت عبارت است از تأمين رفاه کامل جسمی
و روانی و اجتماعی نه فقط نبودن بيماری و نقص عضو .به این ترتيب
کسی را که بيماری جسمی نداشته باشد ،نمیتوان فرد سالمی دانست،
بلکه شخص سالم کسی است که از سالمت روح نيز برخوردار بوده از
نظر اجتماعی در آسایش باشد (نيل فروشان ،۹۳4۳ ،ص .)26در فرهنگ
اصطالحات آمده است که سالمت عبارت است از آمادگی و رفاه جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی که افراد از آن لذت ببرند .سالمت تنها نبود
بيماری نيست بلکه چند بُعدی بوده و در یک گستره فرهنگی وسيع
تعریف میشود .سالمت ممکن است به عنوان کيفيت عملکرد جسمی،
روانی و اجتماعی افراد در موقعيتهای مختلف فردی و اجتماعی ،تعریف
شود .سالمت ،توانایی بقا یا انطباق با شرایط برای انجام کارکرد صحيح در
اجزای ساختاری ،اجتماعی و فردی نظام سالمت فردی و نيز محيطی که
فرد در آن زندگی میکند ،میباشد (شمس و کریمی شاهنجرینی،۹۳24 ،
ص.)76
امروزه ،اکثر اندیشمندان پزشکی ،معتقد به مفهوم سالمت بر مبنای
فقدان بيماری نيستند .انسان ،خصوصيات و رفتارهایی دارد که مستلزم
چيزی در ورای بيولوژیک صرف است .امّا مسئله اساسی ،چگونگی تبيين
و تعریف مفهوم «سالمت» است .اگر احراز مفهوم «سالمت» ،موکول به
تعریف واژة آن باشد ،قطعاً به تعریفی از مفهوم آن نخواهيم رسيد .چون
«سالمتی» دارای یک طيف معنی است .در بعضی موارد کاربرد روشنی
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دارد و در موارد دیگری کاربرد آن واضح نيست .اگر سالمتی به معنای
فقدان بيماری باشد ،سؤال این است که بيماری چيست؟ باز هر تعریف از
بيماری ارائه شود باز هم خود آن تعبير نيازمند تعریف دیگری است که در
نهایت به یک تسلسل میرسيم .برخی که «سالمت» را «کلگرایانه» تعریف
میکنند ،مسئله را حادتر میکنند ،چون در این حالت ،طيف معنی،
جهتهای متعددی دارد .نگاه کلگرایانه در واقع سالمت را به صورت
تندرستی کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی تعریف میکند .آیا برای آنکه
شخصی را سالم بدانيم وجود هر سه ویژگی الزم است؟ یا یکی از این
ویژگیها از بقيه مهمتر است؟ هرکدام از این ویژگیها ،معيارهایی دارند
که باعث پيچيدهتر شدن تعریف سالمت میشود .مثالً سالمت روانی را
سازمان بهداشت جهانی به صورت توانایی درک استعدادها و توانایی دادن
پاسخهای صحيح به یک تحریک و غيره تعریف کرده است .البته سالمت
اجتماعی و سالمت جسمانی نيز معيارهای اینچنينی دارند.
نکات یاد شده تعریف کلی سالمت به «هماهنگی اجزا برای دستیابی
به هدف مطلوب از مجموع آنها» را نقض نمیکند ،بلکه نشان میدهد که
با توجه به ابعاد مختلف وجودی انسان و ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر،
سالمت انسان نيز دارای ابعادی است که تنها زمانی به طور کامل تأمين
میشود که همة ابعاد آن با هم مد نظر باشد و نيز علیرغم تفاوت افراد در
ویژگیهایی که ممکن است در سالم دانستن آنها نقش داشته باشند،
ویژگیهای مشترک افراد در مراحل و موقعيتهای مختلف میتواند امکان
تعيين شاخصهایی نسبتاً معين را برای تعيين سالمت افراد و ميزان آن
فراهم سازد.
سالمت معنوی شامل حفظ و شکوفایی فطرت توحيدی از طریق
برقراری روابط مستحکم با خدا ،ایجاد نظام ارزشی شخصی قدرتمند،
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داشتن زندگی هدفمند و روابط سالم و سازنده با خود و دیگران است.
سالمت معنوی در روایات به «سالمت در دین» یا «سالمت دینی» تعبير
شده است .امام سجاد (ع) تعبير سالمت دینی را گاه در برابر سالمت

عاطفی ۹و گاهی در برابر سالمت جسمی 2به کار برده است .در برخی

روایات نيز تعبير «سالمت دینی» به طور مطلق به کار رفته ۳و گاه برای
توضيح و تفسير آن از طاعت ،عبادت و مفاهيمی از این قبيل استفاده شده

است .مهمترین ابعاد و مؤلفههای سالمت از نظر اسالم ،سالمت معنوی،
عاطفی و شناختی است و افراد معلول و ناتوان جسمی نيز میتوانند از
آنها بهرهمند باشند .این سه جزء سالمتی به قدری به هم نزدیک و در هم
آميختهاند که تفکيک آنها عمالً ناممکن است؛ گرچه به لحاظ آموزشی اگر
این زمينهها جداگانه بررسی شوند بهتر است .بنابراین دیدگاه فوق،
سالمت را کلنگرانه بررسی میکند و مفهومی از آن ارائه میدهد که چهار
بُعد جسمانی ،عاطفی ،ذهنی (عقالنی) و معنوی را داراست .بدین گونه،
سالمت عبارت است از بهرهمندی فرد از وضعيت مطلوب جسمانی،
عاطفی ،عقالنی و معنوی ،بهگونهای که برای او امکانی فراهم سازد تا
بتواند به یک زندگی خالق ،رضایتبخش و سعادتمندانه ،دست یابد .به
تعبير دیگر ،سالمت به سطحی از عملکرد اشاره دارد که فرد با خود و
سبک زندگی اش آسوده و بدون مشکل باشد .چنين مفهومی نيازمند رشد
 .۹تَمْنَحَنِي الّسَلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفّْسِي (همان ،ج ،27ص.)۹۳۳
 .2وَامْنُنْ عَلَيَ بِالّصِحَةِ وَالْأَمْنِ وَالّسَلَامَةِ فِي دِينِي وَبَدَنِي (صحيفه سجادیه ،ص.)۹۹2
 .۳اللَهُمَ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَزِدْ فِي عِلْمِي وَسَلِمْ لِي دِينِي (الکافی ،ج ،6ص)647؛ اقْنَعُوا بِالْقَلِيلِ مِنْ
دُنْيَاكُمْ لِّسَلَامَةِ دِينِكُمْ (غررالحکم ،ح )3779؛ ارْضَوْا بِدَنِيِ الدُنْيَا مَعَ سَلَامَةِ دِينِكُمْ كَمَا رَضِيَ أَهْلُ
الدُنْيَا بِدَنِيِ الدِينِ مَعَ سَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ (بحاراألنوار ،ج ،47ص)۳22؛ ...وَ مَا فِيهِ صَلَاحُ قَلْبِكَ وَسَلَامَةُ
دِينِكِ (همان ،ج ،۱۳ص.)7
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بهنجار و تعادل در تمام ابعاد وجودی فرد از نظر جسمانی ،عاطفی،
عقالنی و معنوی است .این ابعاد با همدیگر ارتباط متقابل دارند؛ بهگونهای
که مشکالت مربوط به یک بُعد خاص ،چهبسا ممکن است سالمت کلی
فرد را با مشکل روبهرو سازد (شجاعی ،۹۳2۱ ،ص.)64
 .1مفهوم معنويت

واژه « »Spiritualityدر زبان انگليسی که عموماً به معنویت ترجمه
میشود ،از کلمه التين « »Spiritusبه معنای نفس مشتق شده که آن نيز از
« »Spirareبه معنای دميدن یا نفس کشيدن مشتق میشود .در ترجمههای
التين عهد جدید « Spiritualisیا شخص معنوی» به کسی گفته میشود که
زندگی او را روحالقدس نظم میبخشد یا تحت تأثير قرار میدهد .واژه
«( »Spiritulitusمعنویت) حداقل از اوایل قرن پنجم به کار میرفته و
مدت طوالنی همين معنای ناشی از کتاب مقدس را حفظ نموده است .از
آغاز قرن دوازدهم ،این واژه آرام آرام معانی ضمنی با کارکرد واقعی روانی
به خود گرفت که در مقابل جسمانيت یا مادیت قرار داشت.
این واژه در قرن هجده و نوزده رو به افول گذاشت و تنها در قرن
بيستم دوباره در معنای اصلی دینی یا عبادی خود آشکار گشت .این واژه
که عمدتاً نویسندگان فرانسوی آن را دوباره رواج دادند ،به تدریج در
مجموعه گستردهای از صورتهای ویژه به کار رفت (ساالریفر و
دیگران ،۹۳26 ،ص.)2۳۳
فری ( )266۳میگوید نویسندگان از زوایایی مختلف به معنویت نگاه
کرده و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه دادهاند بهطوری که میتوان گفت
هيچ توافقی بر سر تعریف معنویت وجود ندارد .آندو و دیگران ()26۹6
نقل میکند که موراتا و موریتا ( )2664و پيترمن و دیگران ()2662
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میگویند معنویت ممکن است از لحاظ معنای زندگی و آرامش ذهنی یا
رابطه با یک وجود متعالی تعریف شود .درباره حساسيت تعریف معنویت،
آندر هيل در کتاب زندگی معنوی میگوید :در حالی که از یک سو
ناگزیریم از ابهام و انتزاع جلوگيری کنيم ،از سوی دیگر باید مانع تعاریف
سخت و شتابزده شویم ،چرا که هيچ واژهای در زبان انسانی ما در مورد
واقعيتهای معنوی مناسب و صحيح نيستند (اسپریتزر،۹۱۱۳ ،

ص۹662ـ .)۹64۳بر طبق نظر النگ ۹مرور ادبيات این موضوع نشان
میدهد تعاریفی که از معنویت وجود دارد به تعداد انسانها است (النگ،
 ،۹۱۱7به نقل از فيشر ،26۹6 ،ص.)۹4
بحثهای موجود در مورد معنویت ،منجر به این شده است که

معنویت امری ذهنی ،2مبهم ۳و قطبی 6شود .در یک انتهای طيف ،به
معنویت مترادف با مذهب نگریسته شده است در حالی که در انتهای دیگر
طيف برای تمام افراد فاقد ایمان یا اعتقاد به خدا نيز ،به کار میرود .به
نظر مارتسلف و دیگران ( ،۹۱۱2ص2۱6ـ )۳6۳معنویت برای افراد
مختلف ،بسته به نگرش آنها به جهان یا فلسفه زندگی آنها معانی مختلفی
دارد .در حالی که برادشاو ( )۹۱۱6و پتيسون ( ،266۹ص۳۳ـ )64قاطعانه
اظهار میکنند هنگامی که معنویت از همراهی با مذهب جدا شود ،عاری
از هرگونه معنا یا مفهوم واقعی میشود .طبق این دیدگاه ،در حال حاضر
اصطالح معنویت از زمينه تاریخی خود جدا شده است و به نظر میرسد
نتيجه آن پدیدار شدن شکلی از معنویت است که به صورت فردی تعيين
میشود و منجر به کم رنگ شدن اصطالح معنویت میشود و ممکن است
1. Long.
2. Subjective.
3. Confused.
4. Polarized.
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هویت معنوی از دست برود .در این حالت اشکال متعددی از معنویت که
«فرد» تعيين میکند ،ظاهر میشود (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
برخی معتقدند معنویت ،با آگاهی از بعد غيرمادی به وجود میآید و
ارزشهای تشخيصی ،آن را معين میکند .این ارزشها به دیگران ،خود،
طبيعت و زندگی مربوط هستند ،و به هر چيزی اطالق میشود ،که فرد به
عنوان غایت قلمداد میکند .از نظر شولتز معنویت عبارت است از تجربه
ارتباط معنادار با خود ،دیگران ،جهان و قدرت برتر که به صورت
عکسالعملها ،روایت ،و اعمال بيان میشود (دهشيری و همکاران،
 ،۹۳27ص۹2۱ـ.)۹6۳
مایر معتقد است معنویت ،جستوجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف
زندگی ،درک عميق و ژرفای ارزش زندگی ،وسعت عالم ،نيروهای طبيعی
موجود و نظام باورهای شخصی است .هاینلز معنویت را به عنوان تالشی
در جهت پرورش حساسيت نسبت به خویش ،دیگران ،موجودات
غيرانسانی و خدا ،یا کندوکاوی در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نياز
است و جستوجویی برای رسيدن به انسانيت کامل دانسته است
(رستگار ۹۳2۳ ،به نقل از بختياری.)۹۳27 ،
اليسون معتقد بود که معنویت این امکان را به انسان میدهد که همراه
با رنجهای جسمانی به سمت سالمت معنوی حرکت کند .طبق نظر
اليسون ،مفهوم بهزیستی معنوی از دو مؤلفة معنوی و بهزیستی تشکيل
شده است .بهزیستی معنوی که یک عنصر مذهبی است نشانة ارتباط با
یک قدرت برتر یعنی خدا است .بهزیستی وجودی عنصر روانی اجتماعی
است و نشانة احساس فرد است از این که کيست ،چه کاری و چرا انجام
میدهد و به کجا تعلق دارد .این دو بعد در عين منفک بودن با هم تعامل
و همپوشی دارند (اليسون .)۹۱2۳ ،فيشر بر این نظر است که سالمت
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معنوی یکی از ابعاد بنيادین سالمت و بهزیستی است و نيروی
هماهنگکننده و تکميلکننده ابعاد سالمت انسان (ابعاد روانی ،جسمی،
اجتماعی و هيجانی) است .نتيجه برخورداری از سالمت معنوی رسيدن به
آرامش درونی و احساس راحتی است و زمانی که سالمت معنوی به خطر
افتد انسان دچار اختالالت روانی مانند افسردگی شده و معنا و مفهوم در
زندگی را از دست میدهد (فيشر.)۹۱۱2 ،
سوکن از معنویت به عنوان «وجود و تجربه متصل بودن متقابل انسان
و محيط» یاد میکند (سوکن ،۹۱2۱ ،ص۳۳6ـ .)72الکينز و همکارانش نيز
معنویت را به عنوان «شيوهای از بودن و تجربه که به واسطه آگاهی از یک
بعد متعالی و بنابر ارزشهای مشخص از لحاظ خود ،دیگران و طبيعت و
زندگی توصيف میشود» تعریف میکنند (الکينز ،۹۱22 ،ص۳ـ .)۹2الکينز
در این تعریف تالش میکند تا مفهوم معنویت را گسترش دهد تا هم
باورهای مذهبی و هم باورهای غيرمذهبی را شامل گردد.
مروری بر تعاریف معنویت حاکی از آن است که اغلب این تعاریف
قائل به دو بعدی بودن معنویت هستند .بعد اول ،معنویت مذهبی است و
در آن مفهوم فرد از وجود مقدس یا واقعيت غایی به سبک و سياق مذهبی
بيان میشود و بعد دوم ،معنویت وجودی است که در آن تجربيات
روانشناختی خاصی که در واقع ارتباطی با وجود مقدس یا واقعيت غایی
ندارد ،مد نظر میباشد (هارتز 266۳ ،به نقل از صفائیراد و دیگران،
 ،۹۳2۱ص.)276
تعریف سنتی معنویت ،بر مذهب و دین تأکيد میکند ،در حالی که در
سالهای اخير معنویت به طور وسيعتری تعریف شده و یکپارچه کننده
همه جنبههای زندگی و تجربه بشر است (دهشيری و همکاران،۹۳27 ،
ص.)۹2۱
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واژه معنویت و مشتقات آن گرچه در منابع اصيل اسالمی به کار نرفته
است ،ولی در ادبيات مسلمانان ،هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی،
رواج یافته است .امام خمينی (ره) معتقد است معنویت مجموعه صفات و
اعمالی است که شور و جاذبه قوی و شدید و در عين حال منطقی و
صحيح را در انسان بوجود مىآورد تا او را در سير به سوی خدای یگانه و
محبوب عالم بهطور اعجابآوری پيش ببرد (صحيفه امام ،ج  ،۹4ص.)7
مرتضی مطهری نيز معنویت را نوعی احساس و گرایش ذاتی انسان نسبت
به امور غيرمادی مانند علم و دانایی ،خير اخالقی ،جمال و زیبایی ،تقدس و
پرستش میداند که وجه تمایز انسان و موجودات دیگر میباشد (مطهری،
 .)۹۳72آنگونه که کاربرد این واژه نشان داده است این واژه با «معنا» در
ارتباط است ،کما این که ریشه لغوی معنویت همين امر را تأیيد میکند .معنا
به موقعيتی اشاره دارد که دست کم شامل دو الیه باشد :یکی ظاهر که
حکایتگر است و دیگری باطن که محکی است .همه نظریات دانشمندان با
وجود تفاوتها در دو نکته با یکدیگر اشتراک دارند :معنا چيزی است که
در باطنِ یک بيان یا عمل ،نهفته است و باید کشف گردد ،و دیگر آنکه معنا
به نوعی با نظام اعتقادی و اهدف یک عمل خاص ارتباط دارد .اسالم
چشماندازی جامع از هستی ارائه میکند .رابطة ظاهر جهان با باطن آن،
رابطهای معنایی است به گونهای که جهان آشکار ،جلوهای از باطن جهان و
حاکی از معنایی است که در باطن آن مخفی شده است .و شاید به همين
اعتبار ،موجودات جهان در تعبير قرآنی« ،آیه» و «نشانه» ناميده شدهاند.
عالمه طباطبایی اساس سير باطنی و حيات معنوی را پذیرش اصالت عالم
معنی میداند؛ عالمی که شامل کماالت باطنی و مقامات معنوی به عنوان
«واقعيتهای حقيقی بيرون از واقعيت طبيعت و جهان ماده است» (مصباح،
 ،۹۳2۱ص.)22

09

مفهومشناسي و شاخصهای سالمت معنوی

برای برخورداری از معنویت و زندگی معنادار ،اولين شرط آن است که
فرد همة اعمالش در زندگی را در راستای هدفی واحد که مطلوبيت ذاتی
دارد تنظيم کند .در اسالم ،خداوند متعال به مثابة منبع و سرچشمة وجود و
همة کماالت معرفی شده است ،و نزدیک شدن به او هدف اصلی آفرینش
انسان شمرده شده است .به همين دليل ،هدف غایی از فعاليت و سلوک
انسانی و عالیترین کمال انسانی باالترین نقطة ممکن در مراتب قرب به
اوست .بنابراین ،شناختن خدا اولين گام در مسير چنين زندگی معنادار و
نخستين حرکت در جهت حيات معنوی است (همان).
 .9رابطة معنويت با دين
2

«روح /معنا» ۹و «معنوی» کلماتی هستند که همة کسانی که از دین سخن
میگویند پيوسته به کار میبرند و به سادگی آنها را مسلم میانگارند؛ شاید
مداومتر و سادهتر از هر اصطالح دیگری در روزبازار اسرارآميز ایمان.
این نظر امروز هم به اندازة همان هفتاد سال پيش صادق است .در دهة
گذشته« ،معنویت» به واژة معروف و رایجی تبدیل شده است .اکنون دیگر
معمول است که به جای «دین» بگویيم «معنویت» ،بدون آنکه حد فاصل
روشنی ميان آنها قائل شویم .گرساچ و ميلر ( )۹۱۱۱معنویت را دائماً به
این مفهوم به کار میبرند .آنها معيارهای قدیم را که در روانشناسی دین،
معيار معنویت تلقی شدهاند مرور میکنند .تغيير چندانی در این ميانه دیده
نمی شود جز آنکه معنویت جایگزین دین شده است .این جایگزینی در
بسياری از مقياسهای سنجش هم که معنویت در آنها باز مترادف دین
است ،دیده میشود .اسپيلکا و مکينتاش ( ،)۹۱۱4زینباوئر ،کاوئل و
1. Spirit.
2. Spiritual.
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اسکات ( )۹۱۱4میگویند برای آنکه این دو اصطالح را مترادف هم
بشماریم توجيهی وجود دارد ،زیرا پژوهش نشان داده است که بيشتر مردم
این دو را بسيار شبيه هم میبينند .آنجا که مردم از ارزیابی دین سخن
میگویند ،مدعیاند که منظورشان ارزیابی معنویت هم هست (اسپيلکا،
 ۹۱۱4به نقل از دهقانی ،۹۳۱6 ،ص.)۹۹
هيل و دیگران ( ،)2666هود ( ،)2666ميلر ( ،)۹۱۱۱پارگامنت
( ،)۹۱۱۱پاگارمنت و ماهونی ( ،)2662زینباوئر و دیگران ( )۹۱۱7و
زینباوئر ،پاگارمنت و اسکات ( )۹۱۱۱بيان میکنند که البته در چند سال
اخير شاهد پاسخ فزایندهای به مسأله معنویت بودهایم که تمایزهایی را ميان
معنویت و دین ایجاد میکند .چنان است که گویی تودة عظيمی از تعاریف
مبهم بر هم انباشته شده است .این نکته توجه تازهای را به مفهومسازی در
باب معنویت برانگيخته که تفکر ما را به سوی سنجش و کاربرد عينی آن
از طریق پژوهش سوق میدهد .بنابراین بسياری از متفکران امروزی در
تالشاند تا دربارة معنویت تعاریف نظری و عملياتیای به دست دهند که
یا آن را از دین ورزی شخصی جدا کند یا نشان دهد که چه رابطهای ميان
این دو مفهوم وجود دارد (همان ،ص.)۹2
از دیدگاه جامعهشناسی زبان ،این ادعا که هيچ واژهای در زبان قادر به
بيان واقعيتهای معنوی نيست گرچه ممکن است در هنگام انتقال واژه
معنویت از یک زبان به زبان دیگر صحيح باشد ليکن معنویت در هر زبان
دارای بار معنایی خاصی است و مطابق با واقعيتهای فرهنگی و اجتماعی
آن زبان تعریف میشود .از طرفی ،از حيث روششناسی پژوهش ،هيچ سازه
یا مفهومی نيست که نتوان آن را تعریف مفهومی یا عملياتی نمود .برخی
معتقدند معنویت یک سازه ولو بيش از حد انتزاعی ،است و ما از آن به
عنوان یک «سازه معنوی» یاد میکنيم و باورهای معنوی ،تجربه معنوی و

مفهومشناسي و شاخصهای سالمت معنوی

47

سالمت معنوی از اصلیترین مفاهيم این سازه تلقی میشوند (عباسی و
دیگران ،۹۳۱۹ ،ص.)26
عموماً هنگام پرداختن به مفهوم معنویت و سالمت معنوی ،مفهوم
مذهب نيز به ميان میآید .گفته میشود کلمه  Religionبه معنای مذهب از
ریشه التين  Religareبه معنای به هم پيوستن است .بالبونی و دیگران
( )2667بيان میکنند که یک مذهب ،تجربياتِ معنویِ جمعیِ یک گروه از
مردم را در داخل سيستمی از باورها و کردارها سازماندهی میکند .مذهبی
بودن به درجه شرکت در یا ميزان پذیرش باورها و کردارهای یک مذهب
سازمان یافته ،اطالق میشود .ریپنتراپ و دیگران ( )2664نيز ابراز میکنند
معنویت و مذهب که گاهی افراد آنها را با عنوان سالمت معنوی و اعمال
مذهبی تعبير میکنند با هم همپوشانی دارند ،به این ترتيب که هر دو
چارچوبهایی را ارائه میدهند که از طریق آنها ،انسان میتواند معنی،
هدف و ارزشهای متعالی زندگی خود را درک کند .مولر و دیگران
( )266۹عقيده دارند که معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نيرویی فراتر
از جنبههای مادی زندگی است و احساس عميقی از وحدت یا پيوند با
کائنات را به وجود میآورد .هاکز و دیگران )۹۱۱۳( ،نيز چنين عقيده
دارند که مذهب به تشویق و مناسک روزمره مثل نماز و روزه تمایل دارد،
اما معنویت سطوح جدید معنی ورای تمام عملکردها را جستجو میکند.
اکثر افراد معنوی مذهبی هستند ،ولی عکس آن صادق نيست .بسياری از
مردم به معنویت از طریق مذهب دست مییابند .با توجه به متفاوت بودن
افراد ،آن چه ممکن است برای فردی احساس راحتی و آرامش ایجاد کند،
ممکن است برای دیگری کارایی نداشته باشد .اگرچه برخی افراد که خود
را معنوی میدانند ،بر یک مذهب رسمی صحه نمیگذارند ،مذهبی بودن و
معنویت ،مفاهيمیاند که همپوشانی دارند .به صورت تجربی ،هر دو
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جستجوی معنا و هدف ،تفوق ،اتصال و ارزشها را ممکن است شامل
باشند .در این نگاه ،مذهبی بودن شبيه معنویت است .مذهب و معنویت از
مهمترین عوامل فرهنگیاند که به ارزشهای انسانی ،رفتارها ،تجربيات و
ساختار معنا میدهند (اميدواری ،۹۳27 ،ص.)7
دانشمندان علوم اجتماعی از معنویت و مذهب تعاریفی ارائه کردهاند.
ویليام جيمز (۹۱62ـ )۹۱۱۱میگوید« :دین اشاره به احساسات ،اعمال و
تجربيات افراد در تنهایی خود دارد تا آنجا که دریابند خودشان را در رابطه
با هر چيزی که خدایی میپندارند سهيم میدانند» .جورج گالوی (ص
۳۹ـ )۳2اظهار داشت که دین «ایمان انسان به قدرتی ماوراء خودش است
که به موجب آن ،او به دنبال برآوردن نيازهای عاطفی و به دست آوردن
ثبات زندگی و چيزی است که در حين عبادت و پرستش ابراز میکند».
بسياری از مفهومسازیها سه نقطه تمرکز مشترک دارند .۹ :اعتقاد به
قدرتهایی که متعالی و مافوق بشری است .2 .عالقه و تالش برای
بدست آوردن طيف وسيعی از ارزشهای نيک .۳ .تمرکز بر رفتارها،
نگرشها و تجربياتی که با این ارزشها سازگار است (هاف ۹۱6۳ ،به نقل
از سليگمن ،2666 ،ص.)462
ولف ( )۹۱۱۹میگوید دالیل ریشهشناختی کالمی و تجربی برای تمایز
ميان مذهبی بودن و معنویت وجود دارد .کلمه  Religiousبه معنای
مذهبی (که از کلمه التين  religioمشتق شده است) اشاره بر ایمان به
وجود یک نيروی خدایی یا مافوق بشری و نيز تبعيت شخصی از عقاید و
مراسم مذهبی که نشان پرستش و تکریم این نهاد الهی است دارد .بردیاو

( )۹۱۳۱و مک کواری ( )۹۱72نيز بيان میکنند که معنویت ۹از کلمه التين
1. Spirituality.
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 spiritusگرفته شده است و به معنای نفس زندگی میباشد (همان،
ص.)46۳
سليگمن همچنين میگوید پژوهشهای زینباور و همکارانش ()۹۱۱7
و ماتيس ( )2666نشان میدهد که هم مذهب و هم معنویت داللت بر
اعتقاد به وجود بعدی متعالی در زندگی دارد .با این وجود دین به توصيف
درجهای از پذیرش فرد از اعتقادات تجویزی مربوط به پرستش یک
شخصيت الهی و مشارکت آن فرد در اعمال عبادی جمعی و فردی معتقد
است .در مقابل ،معنویت به توصيف روابط صميمانه و خصوصی ميان
انسان و خدا و نيز دامنه فضائلی که از این رابطه منتج میشود اعتقاد دارد.
این فضایل به شهود در پيگيری یک زندگی اصولی و یک زندگی سرشار
از خوشی معتقد است (همان).
در طی سالهای اخير ،فرسایشی در مورد اجزاء مذهبی و خداپرستانه

معنویت ،به بهای رویکرد بيشتر به سوی تعداد ۹دیده میشود .تغيير شکل

مفهوم معنویت ،منعکس کننده دیدگاهی بيشتر غيردینی 2است که در
جستجوی شمول عام و ارتباط با هر کس ،قطع نظر از عقيده رایج مذهبی
میباشد .عموماً ذکر میشود که معنویت ،کيفيتی فراتر از وابستگی مذهبی
است و برای الهام ،۳احترام ،خشيت ،معنا و هدف تالش میکند .در این
حالت ،معنویت حتی در کسانی که به هيچ خدایی اعتقاد ندارند ،میتواند
وجود داشته باشد .معنویت لزوماً نباید شامل یک جزء مذهبی باشد؛ اگر

چه مذهب ممکن است شيوهای باشد که توسط آن افراد ،معنا 6را در مورد
زندگی شان ،درک کنند یا اغلب تظاهر معنویت از طریق اعمال مذهبی و

1. Pluralistic.
2. Secularized.
3. Inspiration.
4. Meaning.
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فرهنگی باشد (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
اما باید گفت :معنویت به معنای معناداری زندگی است که تنها با
تعيين دقيق هدف غایی زندگی و راه جهتبخشی به کل زندگی به سوی
آن هدف قابل حصول است .معنابخشی به زندگی را میتوان هدف اصلی
تمامی ادیان دانست که مدعی ارائه آیين سعادتبخش برای زندگی بشر
هستند .در این نگاه ،دین یا مذهب صرفاً مراسمی برای ارتباط با خداوند
نيست ،بلکه راه سعادت انسان است که بر مبنای اعتقاداتی خاص ،میتواند
سلوک و روشی خاص در تمامی ابعاد زندگی را به دنبال داشته باشد.
اختالف ادیان نيز عمدتاً ناشی از اختالف در تعيين هدف نهایی زندگی یا
راه وصول به آن است .البته دین ،شامل باورها و ارزشهای مربوط به
تأمين این هدف اصلی نيز هست .بدین ترتيب ،میتوان معنویت به معنای
عام آن را بخشی از دین به معنای عام آن دانست.
با توجه به اینکه معنویت حقيقی تنها در سایه شناخت دین حق و
ارتباط با مبدأ حقيقی هستی از راهی که انبيای الهی بدان رهنمون شدهاند
امکان پذیر است ،و اسالم تنها دین معتبر در عصر حاضر است ،معنویت
حقيقی تنها در سایه دین اسالم تحقق مییابد.
مبحث دوم ـ ديدگاههای انديشمندان دربارة سالمت معنوی
قدیمیترین تجربه پزشکی برای حفظ سالمت انسانها از طریق باورهای
دینی بوده است .عقيده به ا ین که خداوند (یهوه ،اهورامزدا یا )...شفا
می دهد ،هميشه بين پيروان ادیان وجود داشته است .شروع پزشکی
«علمی» از زمان بقراط نيز همراه با این باور بود که خداوند شفادهنده و
منشأ علم پزشکان است و اطباء وسيله تشخيص و درمان و رساندن شفا
به بيماران هستند .این باور در ميان یهودیان و مسيحيان نيز وجود داشته و
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در دین مبين اسالم نيز به صورت کاملتری وجود دارد .مسلمان باور دارد
که اسم خداوند دوا و ذکر او شفا است و طبيب مشمول عنایات پروردگار
قرار گرفته که در تأمين ،حفظ و ارتقای سالمت انسانها کوشا باشد.
حکيمان مشهور ایرانی نيز در کتب پزشکی کهن ،به مفهوم طب
روحانی به تفصيل پرداختهاند .طب روحانی ،علمی است که به کماالت
قلوب و امراض ،دوا ،و کيفيت حفظ صحت و اعتدال آن ،تدبير کردن
منفعت آنچه از اعراض نفسانی که نافع است و دفع مضرت آنچه مضر
است ،میپردازد .جرجانی ،طبيب روحانی را عارفی میداند که از طریق
ارشاد و تکميل ،قدرت انجام این طب را دارد (اميدواری،۹۳27 ،
ص۳ـ.)۹7
طب ایرانی با سابقه هزاران ساله ،دارای رویکردی کلنگر بر مبنای
پيوستگی جسم و روح و ذهن انسان است که تنها به درمان بيماریها
محدود نبوده ،بلکه سبکی برای ارتقاء سالمت و کيفيت زندگی به شمار
میرود (فرخنيا .)26۹6 ،با بررسی تاریخی مشخص میشود که مدارس
طبی ایران باستان به تربيت سه گروه طبيب میپرداختند که شامل
شفادهندگان با اصول روحانی ،شفادهندگان با قانون و شفادهندگان با
چاقو بودند .پزشکان روحانی از نظر تحصيالت در سطح باالتری از دو
دسته دیگر بوده و با بکار بردن کلمات مقدس به بهترین وجه قادر به
معالجه و خارج کردن بيماری از بدن بودهاند .بدین طریق بيشتر پزشکان
معتبر دوران خلفای اسالمی نيز از الهيات اطالع داشتند و روحانيون نيز
غالباً از معلومات پزشکی بیبهره نبودند (الگود ،۹۳24 ،ص22ـ .)۳6رازی
در مقدمه کتاب «الطب الروحانی» خود مینویسد که این کتاب مکمل و به
موازات کتاب «المنصوری» اش است که هدف آن مطالعه «طب جسمانی»
است (محقق و طرفداری ،۹۳2۱ ،ص۳ـ .)۹۳رازی در حدود هزار سال
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قبل ،درمانهای روحانی را بدون استعمال دارو به کار میبرده و حکایات
چندی از این قبيل درمانها در مثنوی معنوی موالنا ذکر گردیده است.
ابنسينا درباره صفات طبيب میگوید« :طبيب باید که دائم بشارتدهنده
صحت و سالمتی برای بيمار باشد چرا که برای عوارض نفسانی تأثير
فوقالعاده دارد» (نجمآبادی ،۹۳6۳ ،ص .)۱2چنانکه از موارد فوق
برمیآید ،درمان و سالمت معنوی از دیرباز در مکاتب طب بشری
بهخصوص در ایران مورد توجه بوده و ایرانيان اهميت درمانهای روحی
در کنار درمان جسمانی را درک نمودهاند.
اما با گسترش علوم و تفکيک تخصصها ،پزشکی و درمان به شاخههای
خاصی تقسيم شد و سالمت جسم ،روان و سالمت معنوی تا حد زیادی از
یکدیگر تفکيک شدند .رویکرد مادیگرایانه و ضد مذهب در غرب نيز به
بیتوجهی به بُعد سالمت معنوی دامن زد .در واقع ،با افزایش کمّی و
ارتقای کيفی علوم و دانشهای علمی در قرون  ۹2تا  26ميالدی در
کشورهای اروپایی ،آمریکایی ،صاحبان فلسفه علم به تدریج پدیدههای
جسمی را از روحی ـ اعتقادی جدا نمودند .ارتقای سالمت بدن و دنيای
جسم برای تحقيقات علمی و پدیدههای روحی ـ اعتقادی برای کليساها و
مراکز مذهبی در نظر گرفته شد .به تدریج که باورهای سکوالریسم قدرت
گرفت و فرهنگ آکادميک غربی را تحتالشعاع قرار داد ،جدایی بين
پدیدههای جسمی و حاالت روحی ـ اعتقادی بيشتر شد.
از حدود  66سال پيش نتایج تحقيقاتی ارائه شد که ارتباط عوامل دینی
و اعتقادی را با شاخصها و پيامدهای جسمی مانند مرگ نشان داد و از
آن زمان شاخصهای دیگر در تعریف سالمت وارد شد و به تدریج در
نوشته های علمی آورده شد که سالمت و بيماری انعکاسی از درهم
تراوشی عوامل زیستشناسی ،روانی و اجتماعی است.
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مطالعات با روش های جدید و در حوزه سالمت از اواخر  ۹۱46شروع
شده است .کيفيت مطالعات نيز در بستر زمان بهتر شده است اما نتایج این
دسته از مطالعات اغلب از اذهان متخصصين سالمت دور مانده است.
نتایج اغلب مطالعات هم خوشبينانه و هم سختگيرانه تفسير و تعبير
شده است .رویکرد مطالعات اغلب در دو دسته تأثير دور (اثر معنویت به
طور کلی) و یا تأثير نزدیک دین (اثر اجزای دین مانند گذشت کردن) بر
سالمتی تقسيم شده است .بيشتر مطالعات توصيفی بوده است .اولين مرکز
تحقيقات سالمت معنوی جهان در دانشگاه دوک ایاالت متحده به نام
«دین ،معنویت و سالمت» توسط دکتر کونيگ تأسيس شده است ،همين
دانشگاه طب تئوسوماتيک (پزشکی خدایی ـ تنی) را راهاندازی کرده
است .دانشگاههای یيل  ،ميشيگان ،راجرز ،تگزاس و تعدادی معدود نيز در
سایر کشورها راهاندازی شده است.
حدود یک ربع قرن پيش ،سازمان بهداشت جهانی با این بحث مواجه
شد که آیا در تعریف سالمت ،باید عالوه بر ابعاد جسمی ،روانی و
اجتماعی ،بعد معنوی نيز گنجانده شود یا خير؟ چند سال پس از آن ،بعد
معنوی در یک مجله مهم که به ارتقاء سالمت ،اختصاص داشت گنجانده
شد .یک دهه پيش ،کليه دولتهای اروپایی ،بيانيه کپنهاگ را در مورد
رشد اجتماعی امضا کردند که آنها را متعهد میکرد که به نيازهای معنوی
مردمشان (افراد ،خانوادهها و جوامع) بپردازند و سياستهایشان را به
سمت «بينش سياسی ،اقتصادی ،اخالقی و معنوی برای رشد اجتماعی»
سوق دهند .اخيراً نيز بر بعد معنوی سالمت در منشور بانکوک ،در مورد
ارتقاء سالمت ،تأکيد شد .امروزه برخی از سازمانهایی که ارزیابی مراکز
مراقبت از سالمتی و اعطای اعتبارنامه به آنها را برعهده دارند ،پيشنهاد
می کنند نيازهای معنوی بيماران نيز در مراکز مراقبت سالمتی ارزیابی شود.
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انجمن روانپزشکی آمریکا توصيه میکند که پزشکان ،گرایش مذهبی و
معنوی بيماران را جویا شوند .زیربنای این توصيهها این است که مراقبت
از بيمار ،بسيار فراتر از درمان بيماری است و دربرگيرنده نيازهای مختلف
وی است .اکثر افراد خود گزارش میدهند که دارای زندگی معنویاند.
برخی مطالعات بيانگر آن است که اکثریت بيماران به سالمت معنوی و
جسمی خود به یک اندازه اهميت میدهند .اکثر بيماران ،خواهان رسيدگی
و برآورده شدن نيازهای معنوی و مذهبی خوداند .یک مطالعه در مورد
پزشکان خانواده نشان داد که اکثریت پاسخدهندگان معتقدند سالمت
معنوی یک عامل مهم در سالمت است (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
همانگونه که مشاهده میشود ،حتی در دهههای اخير نيز که در اروپا
احساس نياز به توجه به سالمت معنوی دیده میشود بيشتر از این ناحيه
است که سالمت جسم و روان را نيازمند توجه به آن دیدهاند ،و این نقص
بزرگ وجود دارد که معنویت را برای آسایش و آرامش مادی و دنيوی
طلب میکنند ،در حالی که بر اساس انسانشناسی ادیان الهی و از جمله
اسالم ،حقيقت انسان ،روح متعالی اوست و سالمت حقيقی او نيز مربوط
به بُعد معنوی انسان است و سالمت دیگر ابعاد باید به عنوان مقدمهای
برای آن لحاظ شود ،نه برعکس.
اما جدا از اهميت و جایگاه سالمت معنوی در سالمت انسان ،تلقی
اندیشمندان از این بُعد سالمت نيز بسيار متفاوت است.
اصطالح سالمت معنوی که نخستين بار در سال  ۹۱7۹ميالدی توسط
دیوید او موبِرگ تحت عنوان بهزیستی معنوی وضع شد بيش از همه بر
بهزیستی شخصی فرد و ارتباط با خدای او تأکيد دارد .از نظر اليسون نيز
مفهوم بهزیستی معنوی از دو مؤلفه تشکيل شده است که بهزیستی مذهبی
نشانة ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خدا است و بهزیستی وجودی یک
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عنصر روانی اجتماعی است و نشانة احساس فرد است از این که کيست،
چه کاری و چرا انجام میدهد و به کجا تعلق دارد .این دو بُعد در عين
منفک بودن با هم تعامل و همپوشی دارند (اليسون .)۹۱2۳ ،اليسون
( )۹۱2۳بيان میکند که هم بهزیستی مذهبی و هم بهزیستی وجودی،
تعالی و حرکت فراتر از خود را شامل میشود .بعد بهزیستی مذهبی ما را
به رسيدن به خدا هدایت میکند در حالی که بعد بهزیستی وجودی ما را
فراتر از خود و به سوی دیگران و محيط ما سوق میدهد .از آنجایی که
انسان به عنوان نظامی یکپارچه عمل میکند ،این دو بُعد در عين منفک
بودن با هم تعامل و همپوشی دارند و در نتيجه احساس سالمت معنوی،
رضایت و هدفمندی به تبع آن به وجود میآید (عباسی و دیگران،۹۳۱۹ ،
ص.)22
طبق نظر موبرگ و بروسک ،سالمت معنوی از سازهای چند بُعدی
متشکل است و یک بعد عمودی و یک بعد افقی را شامل میشود .بعد
عمودی آن به ارتباط با خدا و بعد افقی آن به احساس هدفمندی و
رضامندی در زندگی بدون در نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد
(دهشيری و دیگران ،۹۳27 ،ص۹2۱ـ.)۹6۳
وودز ( )۹۱۱۳چهار بُعد اساسی مشترک در همه انواع معنویت را بدین
شرح پيشنهاد میکند :الف .احساس اطمينان از معنادار بودن زندگی؛ ب.
متصل بودن متقابل؛ ج .تعالی زندگی؛ د .باور به قداست زندگی (وودز،
 ،۹۱۱6ص۳۳ـ.)6۳
گومز و فيشر سالمت معنوی را با اصطالح حالتی از بودن ،واکنش
احساسات مثبت ،رفتارها و شناخت ارتباط با خود ،دیگران و یک نيروی
ماورایی و فطرت تعریف میکنند که فرد متمایل به احساس هویت ،کمال،
رضایتمندی ،لذت ،خرسندی ،زیبایی ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت،
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آرامش ،توازن درونی و هدف و جهت زندگی میشود (گومز و فيشر،
 .)266۳کشيش آمریکایی ،الدز ( ،)۹۱۱2به دوازده موضوع عمده و
حساس در معنویت عصر جدید اشاره میکند .او معتقد است که:
 .۹معنویت عصر جدید بر آگاهی یافتن فرد از خود تأکيد میکند .2 .بر
مسئوليت و انتخاب شخصی تأکيد میورزد .۳ .راه دستيابی شخصی به
خداوند را ارائه میدهد .6 .بر تشریک مساعی تکيه میکند .۳ .ظرفيتهای
انسانی را ارج مینهد .4 .احساسات انسان را ارزشمند میشمرد .7 .بر
اندیشههای شهودی و تکانشی انسان ارزش مینهد .2 .از نيروی تفکر
مثبت استفاده میکند .۱ .نظری الهی به محيط و بوم دارد .۹6 .برای
بیگناهی و مظلوميت و اعتماد و حيرت کودکگونه ارزش قائل است.
 .۹۹در پی بازیافتن ارزش ،معنا و خوبی در انسان و طبيعت است .۹2 .بر
تعادل و هماهنگی تأکيد دارد (همان ،ص.)۳2
از نظر هاکز و همکاران ( )۹۱۱۳بهزیستی معنوی را میتوان حسی از
ارتباط داشتن با دیگران ،داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد و
ارتباط با یک قدرت متعالی تعریف کرد (هاکز و دیگران،۹۱۱۳ ،
ص۳7۹ـ.)۳72
ميلر ( )۹۱۱۳سالمت معنوی را اینگونه تعریف میکند :کيفيت ذاتی و
اصلی انسانی که دربرگيرنده باور به چيزی بزرگتر از خود بوده و ایمان به
اینکه بهطور قطع زندگی را تأیيد و تصدیق میکند (جورنا و دیگران،
 ،2664ص۳۱۳ـ 66۹به نقل از ميلر ،۹۱۱۳ ،ص2۳7ـ.)24۳
ریلی و همکاران ( )۹۱۱2معتقدند که سالمت مذهبی به رضایت ناشی
از ارتباط با یک قدرت برتر و سالمت وجودی به تالش برای درک معنا و
هدف در زندگی اطالق میشود .سالمت معنوی به عنوان فلسفه مرکزی
زندگی و حاصل برآورده شدن نياز به هدف ،معنا ،عشق و بخشش در نظر
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گرفته شده و «سالمت وجودی» به حس هدفمندی و رضایت از زندگی و
«سالمت مذهبی» به رضایت حاصل از ارتباط با یک قدرت برتر یا
خداوند اطالق میگردد (ریلی و دیگران ،۹۱۱2 ،ص2۳2ـ.)246
به زعم راس ( )2664چهار بعد قابل طرح در تعریف سالمت معنوی
عبارتند از :پذیرش زندگی در ارتباط با خدا ،خود ،جامعه و محيط که
کامل بودن فرد را تضمين کرده و نسبت به آن احساس رضایت میکند
(راس ،2664 ،ص2۳2ـ.)242
هانگلمان و همکارانش در ادامه این ابعاد ،از طریق یک مطالعه کيفی
مشخصههای بهزیستی معنوی را شناسایی نمودهاند .او با این تحليل،
سالمت معنوی را به عنوان «حسی از متصل بودن هماهنگ بين خود،
دیگران /طبيعت و بودن متعالی دست یافته از طریق یک فرایند رشد پویا
و منسجم که به یک شناخت هدف نهایی و معنای زندگی منجر میشود»
میداند (هانگلمان و دیگران ،۹۱2۳ ،ص۹67ـ.)۹۳7
بنزلی ( )۹۱۱۹با مرور کامل ادبيات سالمت معنوی بدین نتيجه رسيد
که یک تعریف پذیرفته شده عام از سالمت معنوی وجود ندارد (بنزلی،
 ۹2۱ ،۹۱۱۹به نقل از فيشر ،26۹6 ،ص .)2۳او سعی نمود تا دیدگاهی
ترکيبی از سالمت معنوی ارائه دهد که در این ادبيات تعریف کرده بود و
بر این اساس تعاریف موجود را در شش دیدگاه دستهبندی کرد )۹( :حس
رضایت در زندگی؛ ( )2ارزشها و باورهای اجتماع و خود؛ ( )۳کليت در
زندگی؛ ( )6یک عامل در بهزیستی؛ ( )۳یک قدرت یا نيروی الهی کنترل
و نظارت برتر و ( )4تعامل معنوی  /انسانی (فيشر ،26۹6 ،ص.)26
چاپمن ( )۹۱24فهرستی از حدودی را که به زعم او در هر تعریفی از
سالمت معنوی باید در نظر گرفته شود یادآور میشود )۹( :مشابه با
دینشناسی نباشد و از پاسخهای منفرد به سؤاالت شخصی و پيچيده
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اجتناب نماید؛ ( )2عملی و واقعی ،وسيع ،متمرکز و به آسانی قابل انتقال
باشد؛ ( )۳حوزههای دیگر سالمت را تشخيص دهد و مرتبط به مردم و
کل انسانها باشد؛ ( )6مرتبط با سالمت و بهزیستی باشد؛ ( )۳پایه علم
مناسب را تسهيل کند و به اصول و مبانی و تکنيکهای مطالعه اعتبار
ببخشد و ( )4مانع ایدهها /مفاهيم جدید مربوط به سالمت /بهزیستی نشود
(چاپمن ،۹۱24 ،ص 66به نقل از فيشر ،26۹6 ،ص.)2۳
از سویی بر پایه برخی پژوهشها ادعا شده است که ابعاد معنویت
شامل تالش برای معنا و هدف ،تفوق و برتری (مثالً احساس این که
انسان بودن فراتر از وجود مادی ساده است) ،اتصال (مثالً اتصال به
دیگران ،طبيعت یا الوهيت) و ارزشها (مانند عشق ،دلسوزی و عدالت)
است و این در حالی است که معنا و هدف در زندگی ،خودآگاهی ،اتصال به
خود ،دیگران و یک واقعيت برتر از اجزاء سالمت معنوی نيز شمرده شدهاند.
از سوی دیگر ،پژوهشهای انجام شده بر اساس رویکرد انسانگرایی و
پدیدارشناختی ،معنویت را با باورها ،آداب و انجام تکاليف محدود،
همسان نمیدانند .در یکی از این پژوهشها این چهار پيشفرض در نظر
گرفته شدهاند (وست .۹ :)۹۳2۳ ،چيزی تحت عنوان بُعد معنوی وجود
دارد .2 ،معنویت یک پدیده انسانی است و به صورت بالقوه ظرفيت آن در
همه انسانها وجود دارد .۳ ،معنویت مترادف با مذهبی بودن نيست،
 .6معنویت قابل تعریف ،تشریح و اندازهگيری است (عباسی و دیگران،
 ،۹۳۱۹ص.)۳6

۹

برخی دیدگاهها بيانگر آن است که فعاليتهایی همچون مراقبه و
فعاليتهای حمایتی گروهی ممکن است اجزاء مختلف سالمت معنوی
۹. Meditation.
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همچون معنا و هدف در زندگی ،خود آگاهی و اتصال به خود ،دیگران و
یک واقعيت بزرگتر را تأمين کنند .گاه ،موارد زیر نيز به عنوان اموری که به
فرد از نظر معنوی کمک میکنند ،ذکر میشود .کار با سرویس اجتماعی یا
کار داوطلبانه ،نيایش ،خواندن آوازهای عبادی ،خواندن کتابهای وحی،
پيادهروی در طبيعت ،داشتن زمانی بدون سر و صدا برای فکر کردن ،انجام
یوگا ،انجام یک ورزش یا حضور در خدمات مذهبی .هنگامی که هدف از
برخورداری از سالمت معنوی ،احساس راحتی ،آرامش درونی و ...بيان
میگردد ،این نتيجه را به دنبال دارد که با توجه به متفاوت بودن افراد ،آنچه
ممکن است برای فردی احساس راحتی و آرامش ایجاد کند ،ممکن است
برای دیگری کارایی نداشته باشد .پس هر کس باید به دنبال چيزی باشد که
برای شخص وی احساس راحتی ،اميد ،معنا و آرامش درونی به ارمغان
آورد و مطالب فوق نتيجه طبيعی این دیدگاه است .در این راستا بيان
میشود که بسياری از مردم به معنویت از طریق مذهب دست مییابند،
برخی از طریق موسيقی ،هنر یا ارتباط با طبيعت .دیگران آن را در ارزشها
و اصول خود مییابند (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
طبق نظر راسل ،معنویت و سالمت معنوی میتوانند به طرق مختلف
تظاهر کنند :تبادالت روزانه با دیگران ،تعامالت معنوی مشخص به وسيله
عشق ،احترام ،اعتماد ،صداقت و درستکاری ،یکپارچگی فداکاری و
دلسوزی ،تجربياتی در مورد طبيعت که احساس نزدیکی و اتحاد با دنيای
طبيعی را ایجاد کند ،ارتباط با ارواح جدا شده از جسم ،ارتباط غيرشخصی
با برخی نيروهای برتر یا قدرتی که جهان را هدایت میکند یا با یک
خدای شخصی که فرد را میشناسد و از او مراقبت میکند .برخی معتقدند
معنویت یک تجربه شخصی است که از فردی به فرد دیگر شکل آن
متفاوت است .در این دیدگاه ،زمينههای مشترک که در تمام تظاهرات
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معنوی گستردهاند عبارتند از احساسات دوست داشتن و دوست داشته
شدن ،کمک کردن به دیگران ،لذت را تجربه کردن ،یک هدف اساسی در
زندگی داشتن ،تجربه کمال آرامش در زندگی (همان).
اندیشمندان مسلمان نيز گرچه درباره سالمت معنوی با این عنوان
بحث نکردهاند ،اما درباره سعادت و کمال انسان ،و نيز درباره سالمت
نفس که شرط الزم برای کمال آن است ،در فلسفه ،اخالق و عرفان
اسالمی به تفصيل سخن گفتهاند که میتواند به عنوان پيشينه این بحث
مورد توجه قرار گيرد .شهيد مرتضی مطهری درباره رابطه سالمت نفس و
کمال آن می گوید :ما قبل از آنکه درباره انسان کامل بحث کنيم باید درباره
انسان سالم بحث کنيم .تزکيه نفس به معنى تطهير و تصفيه نفس ،مربوط
است به انسان سالم .اینجاست که مسأله مهمى پيش مىآید و آن اینکه آیا
اوالً انسان عالوه بر سالمت بدن که شامل سالمت سلسله اعصاب هم
هست ،نوعى دیگر سالمت و بيمارى واقعى دارد؟ بنابراین ممکن است
انسانى از نظر بدن و ساختمان مغز و اعصاب و قلب و کبد و غيره کامالً
سالم باشد ولى از نظر دیگر که مربوط به روح و روان است ناسالم و
معيوب و آفت خورده باشد و یا بالعکس از لحاظ تن بيمار و از لحاظ
روح کامالً سالم باشد( .مطهری ،۹۳72 ،ص.)۹۹۳
برخی فيلسوفان و علمای اخالق مسلمان ،سعادت و کمال انسان را بر
پایه تعادل قوای نفس تعریف کردهاند که اشاره به آن را ابتدا در آثار برخی
فيلسوفان یونان باستان نيز می توان مشاهده کرد .برای مثال ،در نظام فکری
افالطون ( ،)۹۳76انسان سالم و بهنجار کسی است که توافق موزون بين
سه جزء شخصيت او (شهوت ،غضب و عقل) وجود داشته باشد و عقل
در این ميان به نمایندگی از کل شخصيت او کنترل و نظارت بر رفتار را به
دست بگيرد .نظریه ارسطو در زمينه شخصيت سالم نيز از نظریه عمومی او
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درباره اخالق ناشی میشود .نخستين نکتهای که در تلقی ارسطو از
شخصيت سالم میتوان در نظر گرفت ،این است که شخصيت سالم،
اعمال و رفتار خود را به موافقت با عقل به بهترین وجه انجام میدهد
(تقیزاده ،۹۳26 ،به نقل از شجاعی  ،۹۳22ص.)۹۳2
به نظر میرسد افالطون و ارسطو ،اولين کسانی بودهاند که «صفات» را
به صورت پيوستاری به کار بردند و سعی کردند که برای هر صفت یک
حد وسط تعریف کنند که نشاندهندة حالت بهنجاری و فضيلت است.
پس از افالطون و ارسطو ،دیگر علمای اخالق نيز ،صفات را در آثار خود
در دو دسته بهنجار (فضيلت) و نابهنجار (رذیلت) قرار دادند (ر.ک:
شجاعی  ،۹۳22ص .)۹۳۱برای مثال ،مالمهدی نراقی ( )۹۳44و مالاحمد
نراقی ( )۹۳2۹چهار نيروی عقل ،شهوت ،غضب و وهم را مهمترین
عوامل تعيينکنندة رفتار انسان دانسته و مانند ارسطو معتقدند که سالمتی
نتيجه اعتدال این نيروها است .از نظر آنان برای هر صفتی حدّ معينی است
و تجاوز از آن به سوی افراط یا تفریط ،نابهنجار و رذیلت محسوب
میشود (شجاعی  ،۹۳22ص.)۹64
با توجه به اینکه سالمت در ابعاد مختلف آن ،از مقدمات رسيدن به
سعادت دنيا و آخرت و نهایتاً وصول به مقام انسان کامل است که مقصد
نهایی رسالت انبياء و اوليای الهی است ،مباحث مربوط به انسان کامل در
فلسفه و عرفان اسالمی نيز از جمله مباحث مربوط به سالمت ،به ویژه در
بعد معنوی آن است.
فارابی نخستين فيلسوفی است که در جهان اسالم به بحث دربارة
سعادت آدمی و ویژگیهای انسان کامل پرداخته ،و رهبری «مدینة فاضله»
را شایستة وی دانسته است .انسان کامل فارابی ،رئيس مدینة فاضله است.
از نظر فارابی ،فردی که باید در رأس مدینه فاضله ریاست کند ،از حيث
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مقام و مرتبتْ از همه برتر است و هم بر حسب فطرت و طبع ،باید مهيا و
آمادة ریاست باشد ،و هم بهواسطة هيئت و ملکة خاصِ ارادی چنين
آمادگی را کسب کرده باشد( ۹فارابی ،۹۱۱۳ ،ص۹۹2ـ .)۹۹۱رئيس مدینه

فاضله که برترین و کاملترین انسانهاست ،از دیدگاه فارابی باید افزون بر
حکمت ،ویژگیهای زیر را داشته باشد .۹ :اعضای بدنش کامل باشد؛ .2
تيزفهم و سریعالتصور باشد تا آنچه را دیگران میگویند به خوبی دریابد؛
 .۳تيزهوش باشد که به کنه مطالب پی ببرد؛  .6خوشبيان باشد تا بتواند
مقاصد خود را به دیگران بفهماند؛  .۳دوستدار علم باشد و در کسب آن
بکوشد؛  .4در خوردن و نوشيدنْ حریص نباشد و از لهو و لعب بپرهيزد؛
 .7دوستدار راستی و راستگویان و دشمن دروغ و دروغگویان باشد؛ .2
عزتنفس داشته باشد؛  .۱به درهم و دینار و امور دنيوی بیاعتنا باشد؛
 .۹6از حافظهای قوی برخوردار باشد تا آنچه را ادراک میکند یا میبيند از
یاد نبرد؛  .۹۹دوستدار عدالت و دادگران و دشمن ظلم و ستمگران باشد؛
 . ۹2ارادة قوی داشته باشد و هر کاری را که الزم میداند با جرأت و
دليری انجام دهد( 2ر.ک :فارابی ،۹۱۱۳ ،ص۹22ـ.)۹26

فيلسوفان مشایی با اعتقاد به اینکه نفس از آغاز پيدایش ،موجودی
مجرد است ،با انکار حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول و نيز نفی
اتحا د نفس با عقل فعال ،بر این اعتقادند که نفس از راه اعمال بدنی ،تنها
در اعراض خود تکامل مییابد تا اینکه بعد نظریاش به مرتبة عقل مستفاد
برسد .از سوی دیگر ،هنگامی که این اعراض از سوی عقل فعال به نفس
انسان افاضه می شوند ،تنها نوعی داد و ستد ميان عقل فعال و نفس انسان
 .۹ر .ک :ابو نصر فارابی ،آراء أهل المدینة الفاضلة ،ص۹۹2ـ.۹۹۱
 .2ر .ک :همان ،السياسة المدینه ،ترجمه سيدجعفر سجادی ،ص۹27ـ.۹2۱
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رخ می دهد ،بدون اینکه ميان ذات انسان با عقل فعال رابطهای عميقتر
تحقق یابد .بدین ترتيب ،بر اساس نظام فلسفی مشاء ،کمال نهایی انسان،
به تحصيل معرفت های عقالنی یعنی همان فلسفه است .از این روست که
میبينيم فيلسوفان از سویی دستيابی به نتایج فلسفی را کمال نهایی انسان
می دانند و از سویی دیگر ،فلسفه را به استکمال نفس آدمی تعریف
کردهاند« ۹:فلسفه عبارت است از استکمال نفس انسان از راه تصور امور،
و تصدیق به حقایق نظری و عملی به ميزان توان بشری» (عبداللهی،
 ،۹۳۱6ص.)24
همچنين میتوان گفت که در حکمت اشراق نيز همانند حکمت مشاء،
هيچ گونه تکاملی در ذات نفس وجود ندارد .با اینکه تحصيل صورتهای
عقلی موجب کمال انسان میشود ،این صورتها تحول ذاتی ایجاد
نمیکنند ،بلکه اعراضیاند که به انسان افزوده میشوند .از این رو
تالشهای انسان هيچ رهآوردی برای تکامل ذات او ندارند .محصول
کوشش انسان ،به دست آوردن اوصافی است که فاقد آنها بوده است چرا
که اساساً تکامل در ذات امکان ندارد (همان ،ص.)۹64
صدرالمتألهين کمال نهایی انسان را سه گونه به تصویر کشيده است .او در
تصویر نخست ،همصدا با فيلسوفان پيش از خود ،کمال نهایی انسان را در
رسيدن به مرتبة عقل مستفاد دانسته که مستلزم انتقاش صورت عالم هستی در
ذهن انسان است .بر پایة این تصویر ،انسان کامل کسی است که «جهانی
عقلی» همانند جهان عينی شده باشد .در تصویر دوم او ،کمال نهایی انسان ،در
اتحاد با عقل فعال است؛ یعنی غایت کمال آدمی این است که از مرتبة نفس
فراتر رود و به عقل تحول یابد .سرانجام او در دیدگاه سومش ،کمال نهایی
 .۹به نقل از ابنسينا ،عيون الحکمه مع شرح عيون الحکمه ،ج ،2ص.۳
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انسان را در علم حضوری وی به حق تعالی ترسيم میکند .این علم حضوری،
هنگامی محقق میشود که انسان خود را عينالربط بيابد .در واقع دیدگاه نهایی
مالصدرا دربارة کمال نهایی انسان ،همان ،دیدگاه سوم ،یعنی فنای فیاهلل با
مراتب پس از آن است (همان ،ص.)۳۹۱
فنای فیاهلل سالک الیاهلل ،بدان معناست که انسان در سير استکمالی
خود ،حقيقت وجود خود را که عين ربط به پروردگار بلند مرتبه و جلوة
ذات اوست ،به علم حضوری درک میکند و از آنجا که ادراک وجود
ربطی ،بدو ن ادراک طرف ربط آن ناممکن است ،لزوماً در این یافت
حضوری ،خداوند بلند مرتبه را نيز مییابد .پس فانی فیاهلل کسی است که
خداوند بلند مرتبه را از دریچة وجود خود ،شهود میکند (همان،
ص.)662
از نظر مالصدرا ،کمال انسان ،عبارت است از بهکارگيری دو قوة نظری
و عملی .عقل نظری برای به دست آوردن یقين در بينشهای عميق است که
از مو باریکتر است ،و عقل عملی و قوای سهگانة آن ،یعنی شهوی ،غضبی
و فکری نيز موجب اعتدال در اعمال انسان میشود که از شمشير برندهتر
است .با این بيان مالصدرا ،صراط انسان دو صورت دارد :یکی از مو باریکتر
که مربوط به عقل نظری و دیگری از شمشير برندهتر که مربوط به عقل عملی
است ،و انحراف از هر یک از آنها موجب سقوط از فطرت انسانی میشود.
کمال عملی انسان عبارت است از به دست آوردن نور ایمان و یقين شهودی و
اتحاد با عقل فعال (خواجوی ،۹۳4۳ ،به نقل از بشيری ،۹۳2۱ ،ص.)۹۳2
از دیدگاه عرفای مسلمان نيز یگانه راه رسيدن به مقامات معنوی،
پرورش روح است و میتوان گفت اساس مباحث عرفانی برای «پرورش
انسان کامل» است و عرفا برای رسيدن به این مقام با طی مراحلی که آن را
مراحل سلوک نام مینهند و بسياری کتب و شروح را در این زمينه
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نگاشتهاند تمامی هم و غم خویش را به کار گرفتهاند.
انسان کامل از اصطالحات کليدی عرفان نظری است و دیدگاههای
گوناگونی درباره آن ارائه شده است .اما با توجه به مجموع آراء و افکاری
که اهل عرفان در مورد آن عرضه کردهاند میتوان گفت انسان کامل،
انسانی است دارای این ویژگیها .۹ :غایت و هدف خلقت است؛  .2دليل
ایجاد و بقای عالم است؛  .۳متخلّق به اخالق الهی است؛  .6اسم جامع
الهی در او تحقق یافته است؛  .۳واسطه ميان حق و سایر خلق است؛
.4خليفه بالمنازع حق است؛  .7راهنمای خالیق است هم از حيث ظاهر
(شریعت) و هم از نظر باطن (طریقت)؛  .2هر چند مخلوق خداست اما
نظر به آنکه واجد صفات و اخالق الهی است با هویت متعالی الهی نوعی
وحدت پيدا کرده است .میتوان این صفات را به عنوان اهمّ ویژگیهای
انسان کامل که بيشترین اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد برشمرد (ر.ک.
دشتی ،۹۳26 ،ص.)42
از دیدگاه عرفان اسالمی ،شرط وصول به سعادت ،در درجة اول ،ایمان
است و کسانی که به خدا و پيامبران الهی ایمان ندارند ،از سعادت حقيقی
بیبهرهاند .ایمان کليد سعادت و رمز حيات و نور هدایت الهی و مفتاح
سعادت معنوی است .شرط دیگر برای وصول به سعادت ،تزکيه و تطهير
نفس است که با پيروی از تعاليم پيامبران و اوليای الهی امکانپذیر است .یکی
دیگر از شرایط رسيدن به سعادت ،معرفت نفس یا خودشناسی است .در
جهانبينی عرفانی ،خودشناسی کليد و رمز خداشناسی و جهانشناسی است.
کسی که خودشناس شد ،خداشناس هم شده است و حقيقت عالم و وجود را
شناخته است و در نتيجه به سعادت حقيقی دست یافته است .پس سعادت
حقيقی انسان ،از دیدگاه عرفا جز از طریق عبودیت خداوند ممکن نيست و
عبد کامل کسی است که مراتب و منازل را یکی پس از دیگری پيموده ،به
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مرتبه فنا و بقا رسيده باشد ،از صفات بشری فانی به صفات حقانی آراسته
شده باشد .نهایت این راه ،محبت حق ،معرفت حق و عبادت حق است.
نهایت آن گذشتن از مرتبة تعلق به مرتبه تخلق و رسيدن به مقام تحقق است.
عبور از مقام علماليقين به عيناليقين و وصول به حقاليقين است (اعوانی،
 ۹۳46ش ،ص.)۹2
بدین ترتيب ،ممکن است از مجموع سخنان فيلسوفان ،عرفا و علمای
اخالق مسلمان چنين استنباط کرد که انسان کامل از جنبة ماهوی ،انسانی
است که مجموع قوا ،استعدادها ،غرایز و احساسات او در جنبههای
گوناگون به فعليت تام خود رسيده باشد و از جنبة وجودی ،کسی است
که در سير صعودی ،همة مراتب وجودی را به لحاظ قابليت ذاتیاش
پيموده باشد و دارای همة کمالهای وجودی (در حد امکان) باشد و یا
دست کم بدون از دست دادن فرصتهایی که در زندگی برایش فراهم
شده است این سير صعودی را دارا باشد (ر.ک :امينزاده،۹۳22 ،
ص۹۳ـ .) ۹۳شاید بتوان انسان کامل را حالتی از رشدیافتگی کامل تعریف
کرد که در آن همة قابليتها ،ارزشها و استعدادهای انسان به طور
هماهنگ و موزون رشد کرده و به حد اعالیش رسيده باشد( .شجاعی،
 ،۹۳2۱ص .)6۹2از این رو ،گاه در آموزههای دینی ،به مراتب باالی سالمت،
«کمال» و به کسی که به این مرحله از رشد شخصيتی برسد« ،انسان کامل»
گفته میشود .در این تلقی ،انسان باید سالم باشد تا بتواند کامل شود و انسان
کامل در حکم نمونه و سرمشق برای دیگر انسانهاست (همان ،ص.)66۱
اما مطابق اصطالحی دیگر ،کمال مفهومی است دارای مراتب مختلف،
و برخالف اصطالح پيشين ،که تنها به انسانی اطالق میشد که نقصی
نداشته باشد ،در این اصطالح ،یک انسان میتواند نسبت به فراتر از خود
ناقص ،و نسبت به فروتر از خود کامل دانسته شود .نيز ممکن است
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وصف کمال را برای کسی به کار ببریم که رفتارهای بهنجار و مثبت او
بيشتر از رفتارهای منفی و نابهنجار وی باشد .مطابق روایتی از
اميرالمؤمنين ،علی(ع) افراد را میتوان در یکی از سه طبقة زیر دستهبندی
کرد:
الف) کامل :به افرادی اطالق میشود که خوبیهایشان بيشتر از
بدیهایشان باشد؛
ب) متماسک :افرادی را در برمیگيرد که خوبیها و بدیهایشان
(جنبههای مثبت و منفی) برابر باشد؛
ج) هالک :کسانی هستند که جنبههای منفی در شخصيت و رفتار آنها

بيشتر از جنبههای مثبت باشد( ۹ر.ک :همان ،ص.)6۹2

در برخی روایات ،اصطالح سالمت و مصونيت از گناه 2و یا سالمت

در دین ۳به کار رفته است که میتوان آن را شرط سالمت معنوی از
دیدگاه اسالم دانست .زیرا فردی را که آلوده به گناه است ،نمیتوان سالم
به حساب آورد .البته ممکن است از نظر روانشناسان و با توجه به
مالک هایی که آنان برای تشخيص و ارزیابی انسان سالم در نظر گرفتهاند،
چنين فردی کامالً سالم و بهنجار محسوب شود .اما بر طبق آموزههای
دینی سادهانگاری است اگر تصور کنيم افرادی که از هر سو به گناه

 .۹إِذَا كَانَتْ مَحَاسِنُ الّرَجُلِ أَكْثَّرَ مِنْ مَّسَاوِيهِ فَذَلِكَ الْكَامِلُ [الّتَكَامُلُ] وَإِذَا كَانَ مُّتَّسَاوِيَ الْمَحَاسِنِ
وَالْمَّسَاوِي فَذَلِكَ الْمُّتَمَاسِكُ وَإِنْ زَادَتْ مَّسَاوِيهِ عَلَى مَحَاسِنِهِ فَذَلِكَ الْهَالِكُ (غررالحکم ،ح
.)7۳26
 .2اللَهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ ...الّسَلَامَةَ مِنْ كُلِ إِثْمٍ (بحاراألنوار ،ج ،2۳ص.)4۳
 .۳تَمْنَحَنِي الّسَلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفّْسِي (همان ،ج ،27ص)۹۳۳؛ وَامْنُنْ عَلَيَ بِالّصِحَةِ وَالْأَمْنِ وَالّسَلَامَةِ
فِي دِينِي وَبَدَنِي (صحيفة سجادیه ،ص.)۹۹2
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آلودهاند و مشمول این آیه هستند که« :و أحاطت به خطيئّته» ۹سالماند .بر
طبق روایات ،اینگونه افراد از سالمت واقعی برخوردار نيستند و نمیتوان
آنها را انسان سالم به حساب آورد .امام علی (ع) در وصف چنين افرادی
میفرماید« :صورت او صورت انسان است و دل او دل حيوان؛ نه راه
رستگاری را میشناسد ،تا در آن راه رود و نه راه گمراهی را تا از آن
بازگردد؛ چنين کسی مردهای ميان زندگان است».

2

با توجه به آنچه گذشت ،غالب کسانی که در پی تبيين و ترویج اندیشه
سالمت معنوی بهویژه با نگرش اسالمی میباشند معتقدند که تعریف
سالمت معنوی بسيار دشوار است (ر.ک :مرندی و عزیزی،۹۳2۱ ،
ص .)۹6شاید بتوان گفت علت اصلی مشکل بودن تعریف ،عبارت است
از نوع جهانبينی حاکمی که معموالً در پس هر نگاه و قضاوتی درباره
مسائل کالن وجود دارد .بسيار روشن است کسانی که با نگاههای متفاوت
مادی و الحادی یا فرامادی و توحيدی به انسان ،جهان و ارزشها
مینگرند با یکدیگر اختالف نظر اساسی دارند و به صورت طبيعی ،این
اختالف نظر ،در برداشت ایشان از معنای زندگی و تعالی آن ،و به تبع ،در
فهم و تفسيرشان از معنویت و سالمت معنوی تأثيرگذار است.
در تعریف سالمت معنوی با رویکرد اسالمی ،گاه به ارتباط این بعد از
سالمت با خود ،خدا و دیگران توجه شده است .بنا به تعریف شيبانی
( )۹۳2۱سالمت معنوی عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ
با خدا و خویشتن و دیگران ،تغيير و اصالح محيط فردی و اجتماعی و

 .۹بقره.2۹ ،
 .2فَالّصُورَ ةُ صُورَةُ إِنّْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعّْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَّتَبِعَهُ وَلَا بَابَ الْعَمَى فَيَّصُدَ عَنْهُ
وَذَلِكَ مَيِتُ الْأَحْيَاء (نهج البالغه ،خطبه .)27
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حل تضادها و تمایالت فردی و گروهی به طور عادالنه در یک وضع
متعادل و متوازن .سالمت معنوی ،تنها ویژگی فردی انسان نيست ،بلکه
مهمتر از همة خصلتها ،ویژگی جامعه ،نهادهای اجتماعی ،تعليم و
تربيت و فرهنگ است (شيبانی.)۹۳2۱ ،
عالوه بر تعریف ،نحوة تعيين مؤلفهها و شاخصهای سالمت معنوی
نيز همواره از امور بحثانگيز بوده است .برخی معتقدند برای یافتن
شاخصهای سالمت معنوی ،میتوان به متون معنوی به عنوان یکی از
منابع بزرگ انسانشناسی مراجعه کرد (مهدیزاده .)۹۳2۱ ،برخی گفتهاند
در اینجا بایستی به تمایز ميان رفتار و کنش نيز توجه نمود (آرون،۹۳27 ،
ص۳72ـ .)6۳4کنش ،رفتاری است که پنج عنصر اصلی آن نيت ،ارزیابی،
معنا (یا غایت) ،اراده (یا ميل) و بافت (زمينه)اند (استنفورد .)۹۳22 ،بر
این اساس ،عباسی و دیگران ( )۹۳۱۹از متون معنوی چنين استنباط
کردهاند که سالمت معنوی حقيقتی است که در «شناختها»« ،عواطف»،
«کنشها» و «ثمرات» متجلی خواهد شود .برخورداری از شناخت یا
معرفت ویژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت و رابطه متقابل آنها دربردارنده
پذیرش خدا ،انبيای الهی و قوانين الهی است .از آنجا که انسان معنوی
معرفت ویژهای نسبت به خدا ،انسان و جهان هستی دارد تالش میکند
اعتقادات و باورهای معنوی خود را به صورت عملی نشان دهد .یکی
دیگر از مهمترین شاخصهای سالمت معنوی و حاالت انسان معنوی،
عواطفی مثبت مانند محبتورزی نسبت به خدا و انبيای الهی و تجربه
معنوی ،و نيز عواطف منفی نسبت به شرک ،کفر ،نفاق و مظاهر آن است.
عالوه بر این ،انسان معنوی به واسطه زندگی معنوی ،احساس حمایت
اجتماعی دارد .معنویت ،به انسان مؤمن نگرش توحيدی میدهد .در این
نگرش ،مؤمن ،خدا را قادر و خبير مییابد و به جهت اعتقاد به قدرت و
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حکمت خداوند ،امور و اتفاقات را به خداوند نسبت میدهد ،بدین معنی
که در پس پرده نظام اسباب و علل ،علت حقيقی را میبيند .آرامش درونی
و اطمينان قلبی ،احساس حمایت و ...از ثمرات دیگری است که انسان
معنوی آن را تجربه میکند .بنابراین در تحليل ایشان ،میتوان شناخت
معنوی ،عواطف معنوی ،کنش معنوی و ثمرات معنوی را به عنوان چهار
مؤلفه اصلی تشکيلدهنده سالمت معنوی دانست که شاخصهای کلی
پذیرش معنوی ،احساسات مثبت و منفی ،عبادت ،اخالق ،حس حمایت و
ارتباط متقابل با یک قدرت حاکم و برتر قدسی ،دیگران و خود را
دربرمیگيرند (عباسی و دیگران ،۹۳۱۹ ،ص.)۳۳
تفکيک و تجزیه عناصر تشکيلدهندة سالمت معنوی زمينة این کار را
فراهم میکند که آنها را به عنوان مؤلفههای قابل سنجش درآوریم .اما یکی
از ایرادات مطالعات مربوط به سالمت معنوی تا زمان حاضر ،عدم توفيق
کامل آنها در تجزیه ابعاد مختلف معنویت بر پایه مبانی قابل دفاع بوده است
و علیرغم تالشهای صورت گرفته برای ارائه تعریفی جامع از سالمت
معنوی ،ایراد مهمی که در همة این تعاریف میتوان یافت ،عدم تصریح به
مبانی تعریف سالمت معنوی و مؤلفههای آن است .از آنجا که بر اساس
مبانی مختلف ،تلقیهای بسيار متفاوتی از سالمت معنوی به وجود میآید،
تنها در صورتی میتوان تعریفی قابل قبول ارائه داد که مبانی انتخاب آن
کامالً روشن و قابل بررسی باشد و روشن است که صرف ارائه تعاریف
ادعایی نمیتواند ضمانتی برای پذیرش آنها ایجاد کند.

مبحث سوم ـ تأثیر و تأثرات معنويت و سالمت معنوی
رابطه اجتنابناپذیر سالمت معنوی با عوامل و زمينههای فرهنگی و
اجتماعی آن موضوعی است که نمیتوان به سادگی از آن عبور کرد .سالمت
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معنوی بدون فرهنگ معنوی همچون پاشيدن بذر مستعد در زمين نامستعد
است .زندگی در جامعهای که امنيت روانی ،اعتماد اجتماعی ،صداقت و
کرامت انسانی فراهم باشد ،زمينههای شکوفایی ارزشهای اخالقی و معنوی
افراد را به شکل خودانگيخته و درونی فراهم میآورد .از اینرو ،تا زمانی که
عوامل بازدارنده سالمت معنوی شناسایی و حذف نگردد امکان بازیابی و
تأمين بالنده سالمت معنوی وجود نخواهد داشت.
بنا به نظر بالداچينو و دراپر ( )266۹استفاده از مقابله معنوی یا اعمال
معنوی میتواند خود بهبودی را افزایش دهد و بدان منتهی میشود که
افراد معنا و هدف زندگیهایشان را بيابند (بالداچينو و دراپر 266۹ ،به نقل
از اسکارنچی و دیگران ،266۱ ،ص4۱ـ .)74نتایج  ۳۳6مطالعه نشان داده
است که افراد دارای سالمت معنوی شيوه زندگی سالمتری دارند؛ توانایی
بيشتری برای مقابله با استرس دارند؛ در مراسم مذهبی بيشتر شرکت
میکنند؛ اميد به زندگی در افرادی که مذهبیتر هستند 7 ،سال بيشتر است؛
از شادی بيشتری برخوردارند؛ اميدوارترند؛ از ثبات روانی بيشتری
برخوردارند؛ مسائلی نظير خودکشی در این افراد کمتر دیده میشود؛ از
نظر جسمی سالمترند و کمتر نيازمند استفاده از خدمات درمانی میشوند
(اصلینژاد و دیگران47 ،۹۳۱۹ ،ـ .)۱معنویت ،به همراه نيروهای مذهبی از
قبيل دعا ،نقش مهمی در قبول بيماریها دارد (دینش و کامولدیپ2667 ،
به نقل از حجتی و همکاران ،۹۳22 ،ص۹6۱ـ .)۳۳معنویت یکی از ابعاد
وجود انسانی است که در مواقع بروز بحران و استرس به شکل بارزی
نمود پيدا کرده ،سبب خلق معنا در زندگی شده و الهامبخش فرد در
رویارویی با مشکالت می شود .افرادی که از سالمت معنوی برخوردارند
افرادی توانمند ،قوی ،دارای قدرت کنترل ،و حمایت اجتماعی بيشتر می
باشند (محمدی و دیگران ،۹۳۱6 ،ص2۱ـ.)۳7
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اگر بخواهيم همه این نتایج را به نوعی توجيه کنيم ،میتوانيم بگویيم
که پرداختن به امور معنوی استرس را کم میکند و باعث آرامش میشود.
همين کمک میکند تا سيستم ایمنی بدن بهتر کارش را انجام دهد .در این
باره هم مطالعات زیادی انجام شده است .بررسی مروری روی ۹66
پژوهش نشان داد  7۱درصد از این پژوهشها توانستهاند همبستگی
معنادار و مثبتی را بين افزایش اشتغال به امور مذهبی و افزایش سالمت
روانی مشخص کنند .در مطالعه دیگری از همين نوع که در دانشگاه دوک
انجام شده ،معلوم شد که  46پژوهش از  ۱۳پژوهش توانستهاند نشان
دهند که در این افراد ميزان افسردگی به طرز قابل مالحظهای کمتر دیده
میشود.
ایرانیها هم مطالعات خوبی در اینباره داشتهاند؛ گرچه حجم آن به
اندازه مطالعات غربی نيست .یکی از این مطالعات نشان داده است کسانی
که به نمازهای یوميهشان پایبند هستند ،سالمت روانی بيشتری دارند.
مطالعه دیگری در سال  ۹۳26نشان داده که رابطه معنیداری بين توکل به
خدا و احساس آرامش روانی وجود دارد .دکتر آرین ،از محققان ایرانی
ساکن کانادا ،در سال  ۹۳26نشان داد که دینداری و سالمت روانی با هم
رابطه مستقيمی دارند .مطالعه دیگری در سال  ۹۳26نشان داد که رابطه
معنیداری بين توکل به خدا و احساس آرامش روانی وجود دارد.
سرگلزایی ،محقق دیگر ایرانی در همان سال تحقيق دیگری را گزارش کرد
که نشان میداد هر چه زمان فعاليتهای مذهبی بيشتر باشد ،ميزان
افسردگی ،استرس و همچنين سوء مصرف مواد بيشتر میشود .مطالعه
دیگری را هم بوالهری و همکارانشان ( )۹۳7۱در انستيتو روانپزشکی
تهران انجام دادند؛ به این ترتيب که پرسشنامهای را برای ارزیابی ميزان
توکل افراد طراحی کردند .مقایسه نتایج این پرسشنامهها با نتایج حاصل از
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پرسشنامة استرس نشان داد که هرچه توکل فرد بيشتر باشد ،استرس او
کمتر است .نتایج مشابهی هم در زمينه بروز رفتارهای پر خطر و ناسالم به
دست آمده است .به عنوان مثال ،در بررسی  ۹۳2پژوهش مشخص شده
است که  ۱6درصد نتایج این پژوهشها به صراحت نشان میدهند که
افراد مذهبی ،کمتر سيگار میکشند و رفتارهای پر خطر جنسی کمتری
دارند (سایت تبيان).
داشتن اعتقادات معنوی مثبت نيرویی تحریککننده بوده ،بر زندگی،
سالمتی ،رفتار و ارتباطات افراد اثر گذاشته ،باعث معنادهی به بيماری از
سوی بيمار شده و فرد را برای سازگاری با استرس تقویت مینماید.
اعتقادات معنوی مثبت همچنين منجر به تعادل فيزیکی و روحی در افراد
میگردد.

مبحث چهارم ـ ابزارهای سنجش سالمت معنوی
مطالعاتی که آثار عوامل مذهبی یا معنوی را بر سالمت بررسی کردهاند،
اغلب از ابزارهای سنجش مذهبی بودن (شامل سؤاالتی مانند تعداد دفعات
حضور در خدمات مذهبی) استفاده کردهاند تا ابزارهای سنجش معنوی به
طور کلی .در تفسير برخی نتایج متناقض مطالعات انجام شده ،باید این
مسأله را در نظر داشت که پژوهشهای به عمل آمده در واقع در مورد
مفاهيم مختلف ،در جمعيتهای مختلف از نظر باورها و عملکردها با
استفاده از ابزارهای مختلف انجام شده است .ابزارهایی که گاه بواقع آنچه
را تدوینگران آنها مدعی بودهاند ،نمیسنجيده است (همان).
یک پيش نياز اصلی و مهم مطالعه علمی دینداری و معنویت ،رشد و
شناخت تجربی سنجههای معتبر و پایا جهت ارزیابی این سازهها است
(آنترینر و دیگران ،26۹6 ،ص۹۱2ـ.)۹۱7
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در ابزارهای مختلف ارائه شده جهت سنجش سالمت معنوی که به
تعدادی از آنها در این پژوهش اشاره میکنيم مؤلفههای سنجش سالمت
روانی بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است .به دليل همپوشانی مؤلفههای
سالمت معنوی با مذهبی بودن ،معنویت و سالمت روان ،ابزارهای استفاده
شده در پژوهشهای مختلف ،دقيقاً سالمت معنوی را نمیسنجد .همچنين
به روایی و پایایی ابزارها به درستی پرداخته نشده است .استفاده از
نمونههای کوچک و عدم طراحی صحيح سؤاالت از دیگر مشکالت شایع
در ابزارهای سنجش سالمت معنوی میباشد (دلمن و فری،2666 ،
ص6۱۱ـ.)۳6۳
در مورد ابزارهای سنجش سالمت معنوی به تناسب دیدگاههای

مختلفی که در این مورد هست ،تنوع وجود دارد .ولمن)266۹( ۹

پرسشنامه آگاهی معنوی را ارائه نمود که به شناخت آگاهی معنوی کمک
می کند اما آزمون معتبری برای سنجش سالمت معنوی نيست (کریچتون،
 .)2662برخی سؤاالت یا عبارات مورد استفاده در ابزارها ،بيش از آن که
ارزیابی کنندة سالمت معنوی افراد باشند ،سالمت روانی آنها را بررسی
میکند یا موضوعی مشترک بين دو حيطه را مطرح میکند اما نحوه
طراحی سؤال ،انتساب مطلب را به یکی از دو حيطه ،مشخص نمیکند
(کيرن و همکاران ،۹۱۱2 ،ص۹۹۳ـ.)۹۹۱
ابزارهای گوناگونی به منظور سنجش سالمت معنوی طراحی شدهاند.
از ابزارهای سنجش سالمت معنوی میتوان جهت ارزیابی سالمت معنوی
افراد ،جمعيت عمومی و گروههای خاص مانند بيماران مختلف ،بررسی
نيازهای معنوی افراد و سنجش تأثير مداخالت انجام شده جهت ارتقاء
1. Wolman.
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سالمت معنوی و ...استفاده کرد.
دیدگاه شخصی بودن معنویت در چگونگی تدوین ابزارهای سنجش
سالمت معنوی نيز تأثيرگذار بوده است؛ بعنوان مثال در تالش برای تدوین
ابزاری معتبر و پایا در مورد سالمت معنوی ابتدا مطالعهای جهت مشخص
کردن منظور «مردم» از کلمه معنوی انجام شد .جهت مشخص شدن درک
مردم از احساس خودشان در مورد سالمت معنوی ،از جمعيت عمومی
خواسته شد تا سالمت معنوی خود را با اصطالحات خودشان توصيف
کنند .مقاالت مربوط به موضوع نيز مطالعه شد .از این دو منبع ،روشن شد
که مردم در مورد احساس خود درباره سالمت معنوی دو گونه صحبت
میکنند؛ برخی افراد ،مشخصاً از زبان مذهبی برای صحبت در مورد آن
استفاده میکنند .دیگران در مورد احساس خود درباره سالمت معنوی به
زبان غيرمذهبی صحبت میکنند .برخی بدون توجه به اینکه این امر
مستلزم ایضاح مفهومی معنویت برای ارزیابان و محققان و طراحی
سؤالهایی بدون ابهام و با بهرهگيری از شاخصهای دقيقتر است ،عمداً
تالش کردهاند تا ابزاری برای سالمت معنوی تدوین کنند که دو خرده
سنجش را شامل شود :یک خرده سنجش برای اندازهگيری سالمت مذهبی
و یک خرده سنجش برای اندازهگيری سالمت وجودی (فلسفه وجود
انسان) .و به هنگام ساخت مقياس سالمت معنوی ،ابزار مورد نظر را به
اندازهای عمومی در نظر گرفتهاند تا قابل استفاده برای مردمی با عقاید
مذهبی و معنوی متفاوت باشد .در این سنجش ،خرده سنجش سالمت
مذهبی با  ۹6عبارت یک خود ارزیابی از رابطه فرد با خدا ارائه میدهد؛
در حالی که خرده سنجش سالمت وجودی با  ۹6عبارت خودارزیابی از
احساس فرد در مورد هدف از زندگی و رضایت از زندگی به دست
میدهد (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7
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در پرسشنامه  26سؤالی سالمت معنوی پولوتزین و اليسون ۹6 ۹سؤال
آن سالمت مذهبی و  ۹6سؤال دیگر سالمت وجودی را اندازه گيری
میکند .در مطالعه سيد فاطمی و همکاران ،روایی پرسشنامه سالمت
معنوی از طریق اعتبار محتوا مشخص شد و پایایی 2آن از طریق ضریب

پایایی آلفا کرونباخ  6/22تعيين گردید (سيدفاطمی و همکاران،۹۳2۳ ،
ص2۱۳ـ.)۳66
مقياس  SIWBکه توسط دلمن و فری ( )2666برای سنجس بهزیستی
معنوی ساخته شده است و از معروفترین مقياسهای سنجش سالمت
معنوی است شامل  ۹2سئوال است که بر اساس طيف ليکرت پنج
گزینهای طراحی شده است .دامنه نمرات کل بر اساس آن از  ۹2تا 46
است که نمرات باالتر بهزیستی معنوی باالتر را نشان میدهند .دو

زیرمقياس آن شامل «خود کارآمدی» و «طرح زندگی» ۳است .در
اندازه گيری اوليه ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس ،زیرمقياس خود
کارآمدی و طرح زندگی به ترتيب برابر با  6/24 ،6/۱۹و  6/2۱بوده است
(دلمن و فری ،2666 ،ص.)6۱۱

مقياس سنجش ابعاد معنوی 6از دیگر ابزار مورد استفاده در پژوهشهای

سنجش سالمت معنوی بوده است (کيرن و همکاران ،۹۱۱2 ،ص۹۹۳ـ.)۹۹۱

مقياس سنجش سالمت معنوی آرل ۳که هانگلمان و همکاران در سال ۹۱۱4

تدوین کردهاند شامل  2۹سؤال و سه عامل ایمان /باور ،زندگی /مسئوليت در
مورد خود و رضایت از زندگی /خودشکوفایی است (هانگلمان.)۹۱۱4 ،
1. Palutzian & Ellison.
2. Reliability.
3. life scheme.
4. The Spiritual Dimension Scale.
5. Arel spiritual well being scale.
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مقياس تجربيات معنوی مرکزی ۹که کاس و همکارانش تدوین کردهاند
حاوی هفت سؤال برای اندازهگيری تجربه فردی در مورد یک وجود برتر
است.

2

پرسشنامه تجلی معنویت که مک دونالد برای اندازهگيری معنویت
تدوین کرد شامل  ۱2سؤال و پنج عامل جهتگيری شناختی در مورد
معنویت ،بعد تجربی /پدیدار شناسی ،۳سالمت وجودی ،عقاید فراطبيعی
و مذهبی بودن است .برخی پرسشنامهها حاوی محور آسيب معنوی

6
۳

میباشد .به عنوان مثال برنامه سنجش معنوی واترز 4حاوی مقياس آسيب
معنوی ( 7)SISمیباشد که شامل هشت مورد گناه ،خشم یا ابراز خشم،

سوگ یا غمگينی فقدان معنی یا هدف ،نااميدی یا یأس ،احساس این که
خداوند /زندگی منصف نبوده است ،شک مذهبی یا عدم ایمان و ترس از
مرگ میشود .هشت مورد فوق به شيوه ليکرت چهار گزینهای نمرهگذاری
شدهاند که شامل نمرههای هرگز ،گاهی ،اغلب و هميشه است .همانگونه
که مالحظه میگردد برخی از سؤاالت پرسشنامههای فوق در واقع به جای
سنجش سالمت معنوی ،سالمت مذهبی یا معنویت ،سالمت روانی افراد را
اندازهگيری میکنند و بعضاً ،حتی در سنجش مفهومی که قصد بررسی آن
را دارند ،به خطا رفتهاند (اميدواری ،۹۳27 ،ص۳ـ.)۹7

2

مقياس اندازهگيری تجارب معنوی روزانه ( )DSESیکی دیگر از
مقياسهای مرتبط با سالمت معنوی است .این مقياس در سال  2662م
1. Index of Core Spiritual Experiences.
2. Expression of Spirituality Inventory.
3. Phenomenological.
4. Paranormal.
5. spiritual injury.
6. Water's Spiritual Assessment Program (SAP).
7. Spiritual Injury Scale.
8. Daily Spiritual Experience Scale.
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توسط اندروود ليينگ ۹از مؤسسه فتزر در دانشگاه کلمبيا ساخته شد و
آلفای کرونباخ آن روی نمونهای  22۳نفری از دانشجویان شيکاگو 6/۱2
بوده است .همچنين در اوهایو در نمونه  ۹۱2نفری اجرا شد و آلفای
کرونباخ آن  6/۱6بوده است .این مقياس ،شانزده سؤال دارد و مقياسی
شش درجهای ،شامل «روزانه چندین بار»« ،هر روز»« ،اغلب روزها»،
«بعضی روزها»« ،گهگاهی» و «تقریباً هرگز» است(.الین و همکاران2662 ،
به نقل از آقا علی و همکاران ،۹۳۱6 ،ص.)۳7

ابزار  2SHALOMپرسشنامه سالمت معنوی و اندازهگيری معيارهای

زندگی است که در این ابزار چهار حيطه سالمت معنوی که عبارتند از
شخصی ،همگانی ،محيطی و متعالی در نظر گرفته شده است شامل 26
آیتم میباشد که در واقع منعکسکنندة کيفيت ارتباطات فرد با آنها و با
مردم ،با خدا و محيط در حوزههای همگانی ،شخصی ،محيطی و متعالی
سالمت معنوی میباشد .این ابزار روا و پایا میباشد و جهت سنجش
سالمت روان در بسياری از جوامع و به زبانهای مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است(.فيشر ،26۹6 ،ص۹6۳ـ.)۹2۹
تالشهایی نيز جهت تدوین و به کارگيری ابزارهایی برای اندازهگيری
مذهبی بودن بر اساس اسالم صورت گرفته است که چندان موفق به نظر
نمیرسد .عدم ارائه خصوصيات روانسنجی قابل قبول در مورد ابزارهای
تدوین شده ،استفاده از ابزارهای تدوین شده بر اساس آیين مسيحيت در
مورد مسلمانان بدون تغيير ابزار اصلی ،گنجاندن سؤاالتی که بيشتر ماهيت
سياسی دارد ،عدم طراحی صحيح مطالعه و قابل استفاده نبودن ابزار تدوین
شده جهت کليه مسلمانان ،بخشی از مشکالت ابزارهای مورد استفاده
1. Lynn G. Underwood.
2. Spiritual Health And Life-Orientation Measure.
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جهت اندازهگيری مذهبی بودن بر اساس اسالم میباشد (اميدواری،۹۳27 ،
ص۳ـ .)۹7البته با توجه به اینکه معنویت حقيقی در اعتقادات ،انگيزهها و
رفتارهای خاصی انعکاس مییابد ،نباید انتظار داشت که پرسشنامه
سنجش سالمت معنوی ،برای پيروان ادیان مختلف و حتی همة مسلمانان
نتایج یکسان و مشابهی را تحصيل کند ،بلکه پرسشنامه باید نشاندهندة
سالمت یا عدم سالمت در بُعد اعتقادات مربوط به معنویت و نيز
رفتارهای معنوی باشد ،ولی با این حال ،باید بتواند فارغ از اعتقاد و رفتار،
انگيزههای معنوی افراد و گروههای مختلف را نيز ارزیابی کند.
مبحث پنجم ـ سالمت معنوی در آيین اسالم
اینک پس از نگاهی گذرا به پيشينه بحث از سالمت معنوی و آرای
گوناگون ارائه شده دربارة آن ،میکوشيم بر اساس مبانی مورد قبول اسالم،
تعریفی جامعتر از سالمت معنوی ارائه دهيم .چنانکه گفتيم در صورتی
این تعریف قابل قبول خواهد بود که بر مبانی استواری بنا شده باشد .بدین
جهت ،ابتدا به مبانی سالمت معنوی اشاره میکنيم و آنگاه تعریف خود را
بر اساس این مبانی ارائه میکنيم.
 .2مبانی سالمت معنوی

با نگاهی به پيشينه بحث از سالمت معنوی ،میتوان دریافت که تلقیهای
متنوعی از آن وجود دارد .این تنوع و تفاوت که در تعریف سالمت معنوی
انعکاس یافته است ،منجر به تفاوت دیدگاهها در تعيين مؤلفهها و
شاخصهای سالمت معنوی شده و کار انتخاب معيار برای تهيه پرسشنامه
و ارزیابی سالمت معنوی در افراد و گروههای مختلف و نهایتاً برنامهریزی
برای ارتقای این بعد از سالمت را با دشواریهایی مواجه ساخته است.
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در واقع ،همانگونه که در تعریف سالمت گفتيم ،هنگامی میتوان
انسان را برخوردار از سالمت دانست که تمام ابعاد انسان کار خود را به
درستی انجام دهند .همچنين معنویت به ویژگیهای متعالی روح انسان
وابسته است ،و بر این اساس ،تشخيص سالمت معنوی وابسته به
تشخيص کارکرد درست ویژگیهای متعالی روح و روان انسان است .اما
اختالف نظرهایی که ميان صاحبنظران درباره ویژگیهای متعالی روح و
روان انسان وجود دارد و در مکاتب مختلف متبلور شده است ،موجب
گردیده که ارائه تعریفی روشن ،جامع و مانع از سالمت معنوی که بيانگر
حقيقت آن بوده ،در عين حال ،مورد قبول همگان واقع شود ،دشوار شود.
در نتيجه ،بدون اتخاذ دیدگاهی دقيق درباره بعد متعالی روح و ویژگیهای
آن و نيز کمال حقيقی انسان ،نمیتوان شاخصهای الزم برای سنجش
سالمت معنوی را به درستی تعيين کرد .برای مثال ،چنانچه تعالی روح را
دارای معياری عينی ندانيم و آن را تابع نظر خود شخص تلقی کنيم ،و
بينشها ،گرایشها و رفتارهایی را که صرفاً از دیدگاه خود فرد ناظر به
امری متعالی است ،معيار تعالی قرار دهيم ،بدین نتيجه میرسيم که هندو،
مسيحی ،یهودی و مسلمان ،و حتی شيطانپرست ،همگی میتوانند به طور
یکسان و در یک سطح از سالمت معنوی برخوردار باشند .بدین ترتيب،
ارائه تعریفی دقيق و قابل دفاع از سالمت معنوی ،مبتنی بر برخی مبانی
انسانشناختی است .اما تعيين کمال انسان و جهت متعالی روح ،با برخی
مبانی ارزششناختی نيز مربوط است ،مانند واقعی بودن ارزش و مراتب
داشتن آن .از سوی دیگر ،مجموع این مبانی متوقف بر مبانی فلسفی یا
هستیشناختی خاصی است ،مانند مراتب داشتن موجودات و تقسيم
موجودات به مادی و مجرد .نيز تفاوت دیدگاههای مکاتب مختلف دینی و
الحادی نسبت به آفرینش و جایگاه انسان در جهان ،موجب تفاوت در
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دیدگاههای انسانشناختی و ارزششناختی آنها شده ،نهایتاً در تلقی آنها از
سالمت معنوی مؤثر بوده است .بدین ترتيب ،تلقیهای گوناگون از
سالمت معنوی ،همچنين به مبانی الهياتی مربوط است ،و در نهایت ،برخی
مبانی معرفتشناختی ،در مبحث سالمت معنوی مؤثرند ،مانند ابزارهای
معرفت و اعتبار انواع معرفتهای حاصل از آنها که نقش مهمی در روش
تعيين شاخصهای سالمت معنوی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان دریافت که تفاوت دیدگاهها درباره
سالمت معنوی ناشی از اختالف نظر در مبانی سالمت معنوی است و با
توجه به ابتنای تعریف سالمت معنوی بر مبانی مزبور ،انتخاب یا پيشنهاد
یک تعریف ،بدون تعيين مبانی آن موجه نيست .با توجه به اینکه دیدگاه
اسالم درباره مبانی پنجگانه مزبور ،به ارائه تعریفی خاص برای سالمت
معنوی میانجامد و تبيين عقالنی این دیدگاه نيازمند توجه به اصول
موضوعه نظریه اسالم و به تعبير دیگر ،مبانی این نظریه است ،برای ارائه
تعریفی جامع از سالمت معنوی ،چارهای جز بازخوانی مبانی پنجگانه
مزبور از دیدگاه اسالم نيست .بدین جهت نگاهی اجمالی به مجموع این
مبانی خواهيم داشت.
مقصود از مبانی گزارههای خبری (توصيفی) زیربنایی است که در
علوم دیگر اثبات میشوند و در بررسی و اثبات مسائل یک علم یا شاخهای
از علم مورد استفاده قرار میگيرند .بنابراین ،مقصود ما از مبانی سالمت
معنوی گزارههای خبری زیربنایی است که در علوم دیگر اثبات میشوند و
از آنها در تعریف و تعيين شاخصهای سالمت معنوی استفاده میکنيم.
نکته قابل ذکر آنکه مقصود از مبانی اسالمی آن دسته از گزارههای
مبنایی است که مورد قبول اسالم میباشد و منظور از دین اسالم مجموعة
آموزههایی است که در سعادت حقيقی انسان تأثير دارند و با وحی الهی
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(قرآن کریم) ،سنت معصومين یا با عقل قطعی قابل کشف است.
چنانکه گفتيم مبانی در علوم دیگر اثبات میشوند و بنابراین ،روش
تحقيق در آنها وابسته است به روش تحقيق همان علوم .از آنجا که مبانی
مزبور ،معرفتشناختی ،هستیشناختی ،الهياتی ،انسانشناختی یا
ارزششناختی هستند ،با روش عقلی ،نقلی و احياناً تجربی مورد تحقيق
قرار میگيرند .با توجه به اینکه این مبانی در جای خود مورد تحقيق قرار
گرفتهاند ،در اینجا به دالیل اثبات این گزارهها نمیپردازیم و پس از ذکر
عناوین آنها در پنج دسته مبنای یاد شده ،به خالصهای از آنها اشاره
خواهيم کرد و بيان مفصلتر آنها را به بخش اول این نوشتار میسپاریم.
الف) عناوین مبانی معرفتشناختی
 .۹امکان شناخت امور نامحسوس  .2تقسيم علوم به حضوری و حصولی
 .۳خطاناپذیری علم حضوری  .6مراتب علم حضوری  .۳ابزارهای علم
حصولی  .4مراتب علوم حصولی (حس ،خيال و عقل)  .7وابستگی
معرفتهای عملی به معرفتهای نظری  .2ابزارهای معرفت دینی  .۱اعتبار
انواع معرفتهای دینی.
ب) عناوین مبانی هستیشناختی
 .۹مراتب داشتن موجودات  . 2تقسيم موجودات به مادی و فرامادی .۳
تدریجی بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده  .6وجود تزاحم در
عالم ماده.
ج) عناوین مبانی الهیاتی
 .۹وجود خداوند کامل مطلق  .2توحيد  .۳قضا و قدر الهی  .6وحدت
نظام هستی  .۳وحدت غایت و هدف هستی  .4حکمت الهی  .7نظام
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احسن  .2عدل الهی  .۱هدف از آفرینش جهان  .۹6هدایت تکوینی .۹۹
هدایت تشریعی  .۹2خاتميت ،جامعيت و جهانی بودن اسالم  .۹۳قرآن،
کتاب تحریفناپذیر آسمانی  .۹6والیت و امامت پيامبر اسالم  .۹۳والیت
و امامت امامان معصوم  .۹4غيبت امام دوازدهم  .۹7والیت فقيه در زمان
غيبت امام دوازدهم.
د) عناوین مبانی انسانشناختی
 .۹ترکيب انسان از روح و بدن  .2غيرمادی بودن روح  .۳اصالت روح .6
جاودانگی روح  . ۳مراتب طولی و شئون عرضی روح و وجود تزاحم در
آنها  . 4تغييرپذیری تدریجی روح و بدن  .7تأثيرگذاری روح و بدن بر
یکدیگر  . 2وجود سرشتی مشترک و فطرتی الهی در همة انسانها .۱
مختار بودن انسان  .۹6هدفمندی انسان  .۹۹خود دوستی انسان .۹2
کمالجویی انسان  .۹۳نامتناهی بودن کمالجویی انسان  .۹6کمال نهایی
انسان :قرب به خداوند متعال  .۹۳مقدمه بودن زندگی دنيوی انسان برای
زندگی اخروی  .۹4وابستگی کمال حقيقی انسان به افعال اختياری او .۹7
وابستگی فعل اختياری به توانایی ،بينش و گرایش او  .۹2کاستیهای
انسان در توانایی ،بينش و گرایش  .۹۱تأثيرگذاری انسان بر موجودات
دیگر و تأثيرپذیری از آنها  .26اجتماعی بودن انسان  .2۹نيازمندی انسان
به وحی برای دستيابی به کمال حقيقی  .22وابستگی کمال حقيقی انسان به
استفاده از همه قابليتهای او  .2۳تأثير رشد متناسب قابليتهای انسان در
کمال حقيقی او  . 26وجود موانع در راه رسيدن به کمال  .2۳تفاوت
انسانها در ظرفيتها و قابليتها  .24بندگی در برابر خدا  .27مسئوليت
انسان در برابر خدا دربارة خود و همة موجودات دیگر  .22کرامت
تکوینی و اکتسابی انسان.
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ه) عناوین مبانی ارزششناختی
 .۹واقعی و اثباتپذیر بودن ارزش در دانشهای عملی  .2وابستگی همه
ارزشهای واقعی به ارزش هدف نهایی  .۳هدف نهایی :قرب به خداوند
 . 6ثابت و مطلق بودن اصول ارزشی و متغير بودن ارزش امور دیگر .۳
مراتب داشتن ارزشهای دیگر  .4تأثير نيت و نوع کار اختياری در ارزش
آن  .7انتخاب معقول در تزاحم ارزشها  .2حد نصاب ارزش  .۱راه
تشخيص ارزش.
اینک بدون تفکيک انواع مبانی به محتوای آنها میپردازیم :از دیدگاه
اسالم ،موجودات به امور مادی و محسوس منحصر نيستند و میتوان
موجودات نامحسوس را نيز شناخت؛ زیرا راههای شناخت ،به حس و
تجربه محدود نمیشود و عالوه بر آن ،شهود باطنی و علم حضوری ،و نيز
شناخت عقالنی نيز معتبر است ،چنانکه راه وحی کامالً مصون از خطا
است و معارف بسياری از این راه مستقيماً در اختيار پيامبر و به واسطة او
در اختيار دیگران قرار میگيرد .بدون پذیرش این مبانی ،نه وجود خدای
متعال ،نه وجود روح ،نه کمال انسان ،و نه راه دستیابی به سعادت ،قابل
تبيين و شناخت دقيق نيست ،و به تبع ،نمیتوان تلقی درستی از سالمت
معنوی انسان از دیدگاه اسالم داشت.
از سوی دیگر ،معرفتهای دینی نيز از راههای مختلف به دست
می آیند و برخی از آنها یقينی و برخی غير یقينی هستند .گرچه
معرفتهای غيریقينی را نمیتوان به طور قطع به دین نسبت داد ،اما
معرفت های ظنی که دليل معتبری برای عمل به آنها وجود دارد ،در عمل،
معتبرند .همچنين معرفتهای عملی به معرفتهای نظری وابستهاند و
بدین جهت ،ارزشهای اخالقی ،واقعی و اثباتپذیرند.
از دیدگاه اسالم ،خالق و وجودبخش همه موجودات نهایتاً خداوند

مفهومشناسي و شاخصهای سالمت معنوی

19

یگانه ای است که در عين وحدت و بساطت ،واجد همه کماالت ،مالک،
تدبير کننده و اداره کننده همه عالم است .توجه به این امر که همه آنچه در
عالم هستی اتفاق می افتد وابسته به ارادة خداوند است و سرنوشت همه
موجودات به دست اوست و نظام آفرینش به بهترین صورت ممکن
آفریده شده و هر چيز در جای خویش قرار داده میشود ،و هدف آفرینش
جهان ،دستیابی انسان به بيشترین کمال است ،اميد به آیندهای روشن و
درخشان را پيش روی انسان مینهد تا با توجه به هدفمندی خود ،با
انگيزهای فزونتر در راستای غایت و هدفی یگانه که بر نظام واحد هستی
حکمفرما است حرکت کند.
همچنين انسانها سرشتی مشترک و فطرتی الهی دارند ،و با
برخورداری از کرامت تکوینی که مخصوص آنها است ،قابليت آن را دارند
که تمامی کماالت قابل حصول برای یک مخلوق را به دست آورده ،به
کرامت اکتسابی دست یابند.وجود ویژگیهای مشترک فطری ،امکان
دستیابی به تعریف واحد ،تعيين شاخصهای عمومی و قواعدی کلی
درباره سالمت انسان را امکانپذیر میسازد.
از سوی دیگر ،انسان عالوه بر بدن مادی ،از روحی غير مادی
برخوردار است که به جهت تعلق به بدن ،همچون خود بدن به تدریج
تغيير می کند ،و با بدن در تعامل و تأثير متقابل میباشد .بدین جهت ،در
مبحث سالمت انسان ،باید به سالمت هر دو بُعد بدن و روح توجه داشت؛
اما با در نظر گرفتن اینکه حقيقت وجود انسان را روحِ جاودانة او تشکيل
میدهد ،و زندگی دنيای انسان نيز به مثابة موجودی هدفمند ،تنها مقدمهای
برای زندگی جاودانة اخروی اوست ،باید هدف نهایی انسان نيز متناسب با
کمال حقيقی روح در حيات جاودانهاش تعيين شود و همه اهداف دیگر
در راستای آن قرار گيرند و بدین ترتيب ،گرچه سالمت روح و جسم
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انسان در یکدیگر تأثير متقابل دارند ،و هيچيک بدون دیگری بطور کامل
تأمين نمیشود ،سالمت روح نسبت به سالمت جسم از اصالت برخوردار
است.
همچنين انسان که دارای حب ذات است ،گرایش سيریناپذیر به کمال
دارد و نيز به جهت برخورداری از اختيار ،کمال وی در گرو افعال
اختياری خود اوست و با توجه به اینکه روح او دارای مراتب طولی است،
می تواند در مراتب وجود پيشرفته ،به کمال شایستة خود برسد .مراتب
طولی روح ،شامل مرتبه گياهی ،حيوانی و انسانی است ،و در هر مرتبه
شئون گوناگونی دارد ،به طوری که در مرتبه گياهی ،مانند گياهان دارای
رشد و نمو ،تغذیه و توليد مثل است و در مرتبه حيوانی ،کمابيش مشابه با
حيوانات است ،توانایی ادراک و حرکت ارادی دارد ،و میتواند حب و
بغض ،شادی و لذت ،درد و رنج ،خشنودی و ناخشنودی ،اميد و ترس،
هيجان ،اضطراب و آرامش را تجربه کند .اما عالوه بر اینها ،روح انسان
دارای مرتبهای است که در آن ،از قوه تعقل ،و نيز گرایشها و تواناییهایی
برخوردار است که به واسطه آنها میتواند شناخت آگاهانهای از مبدأ
هستی داشته ،محبت به خدا و حس خداجویی و خداپرستی و نيز عشق،
خضوع ،تسليم ،رضا ،توکل و لذت مناجات با او را تجربه کند و آن را در
همه اعمال و رفتار خود ،با اختيار و آگاهی نمایان سازد .در واقع ،بينش و
گرایش انسان به کمال بینهایت همراه با توانمندیهای جسم و روح
او،گام نهادن در مسير کمال و نزدیک شدن هرچه بيشتر به مبدأ کماالت
وجود ـ خدای متعال ـ را برای انسان امکانپذیر ساخته است و بر همين
اساس ،از دیدگاه اسالم ،هدف نهایی و کمال و تعالی حقيقی انسان نيز
نزدیک شدن هرچه بيشتر به خدای متعال است و انسان سالم باید همه
شرایط درونی الزم برای حرکت به سوی این غایت واال را داشته باشد.
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دستیابی به مقام قرب الهی ،نشانههایی دارد که باید با توجه به دالیل
عقلی و نقلی ،آنها را شناسایی کرده ،از آنها به عنوان شاخص برای درجه
عالی سالمت معنوی استفاده کرد .همچنين با توجه به اینکه ارزشهای
ثابت بر اساس هدف نهایی تعيين میشوند و ارزش سایر اهداف متغير
است و وابسته به اینکه در راستای هدف نهایی باشند یا نه ،مؤلفههایی
همچون آرامش ،اميد ،شادی و رضایت که کمابيش در حيوانات نيز وجود
دارد و ممکن است در کوتاهمدت و به طور ناقص ،به شيوههایی حاصل
شوند که در نهایت ،با کمال حقيقی انسان تضاد داشته باشند ،نمیتوانند به
طور مطلق ،به مثابة شاخصهای اصلی سالمت معنوی قرار گيرند.
اما چنانکه گفتيم ،کمال انسان در گرو افعال اختياری خود اوست و از
آنجا که انسان بر اساس بينشها ،گرایشها و تواناییهای خود عمل
می کندو در واقع ،سه مبدأ بينش ،گرایش و توانایی ،مبادی رفتار اختياری
او را تشکيل می دهند ،سالمت معنوی انسان ،تنها در سایه سالمت از
هرسه جهت بينش ،گرایش و توانایی تأمين میشود و شاخصهای
سالمت باید برای هر سه جهت تعيين شوند.
تشکيل انسان از دو بعد روح و بدن ،و مراتب و شئون گوناگون انسان،
وی را از قابليتها و استعدادهای متنوعی برخوردار ساخته است که
هيچيک از آنها لغو و بيهوده نيست ،بلکه همه آنها به مقتضای حکمت
الهی در وی نهاده شده و همگی در وصول او به کمال حقيقی انسان تأثير
دارند و چنانچه به طور متناسب و متعادل رشد یابند ،میتوانند انسان را به
سعادت و کمال حقيقی رهنمون شوند .بدین ترتيب ،برای سالمت انسان،
باید همه ابعاد سالمت به طور هماهنگ در نظر گرفته شود .از سوی دیگر،
برای تأمين سالمت معنوی نيز باید همه مؤلفههای مؤثر در سالمت معنوی
به صورت متعادل و هماهنگ رشد یابند.

19

سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

گرچه هر انسان به خودی خود ،فردی بيش نيست ،و میتواند با
خودسازی ،تقویت فضایل اخالقی و رفتار مثبت درباره خود ،وجودش را
تعالی بخشد یا در عوض ،با دنبالهروی و تثبيت رذایل اخالقی ،خود را به
انحطاط بکشاند ،اما او همچنين با همه انواع موجودات در ارتباط است و
رفتارهایی که در ارتباط با آنها انجام میدهد نيز در تعالی یا انحطاط او
تأثير دارند .به عبارت دیگر ،انسان عالوه بر ساحت فردی ،ارتباط وجودی
دائمی با مبدأ هستی خویش ،یعنی خداوند متعالدارد ،به طوریکه تمام
هستی خود و نيز سایر نعمتها را از او دریافت میکند و اطاعت و
معصيت او در تعالی یا سقوط او تأثير مستقيم دارد .همچنين انسان زندگی
اجتماعی دارد و از این طریق ،با سایر انسانها در جامعه روابطی برقرار
میکند و با تعامل با آنها ،کاستیهای خود را برطرف کرده ،نيازمندیهای
مادی و معنوی خود را تأمين میکند وبدین وسيله ،زمينه شکوفایی
بسياری از استعدادهای خود را فراهم میسازد ،چنانکه برای دیگران نيز
می تواند همين نقش را ایفا کند .همچنين انسان با طبيعت پيرامون خود،
اعم از طبيعت بیجان ،گياهان و حيوانات در تعامل است و بر آنها تأثير
گذارده از آنها تأثير میپذیرد .نوع تعامل و رفتار انسان با خود ،خدا،
طبيعت و سایر انسانها میتواند بر سالمت او تأثير مثبت یا منفی بگذارد
و بدین ترتيب ،در همه ابعاد سالمت ،از جمله در سالمت معنوی ،باید به
عوامل و شرایط مؤثر در سالمت در هریک از ساحتهای چهارگانه الهی،
فردی ،اجتماعی و طبيعی توجه کرد و نيز باید در همه این ساحتها
شاخصهای سالمت معنوی را شناسایی کرد.همچنين با توجه به تزاحم
مراتب وشئون مختلف انسان در بسياری از موارد که برخاسته از
تزاحمهای عالم ماده است و موانع گ وناگون درونی و بيرونی که بر سر راه
تکامل انسان وجود دارد ،انسان سالم باید بتواند با شناخت درست هدف
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نهایی ،موانع وصول به این هدف و امور مزاحم با آن را شناسایی کرده و
با وجود گرایش قوی تر به هدف نهایی ،در مقام عمل ،به رفع موانع اقدام
کند و گزینه برتر را ترجيح دهد.
همچنين از دیدگاه اسالم ،به مقتضای توحيد در ربوبيت تشریعی ،باید
تنها فرمانبردار خداوند بود و راه تقرب به خداوند متعال ،اطاعت و
بندگياوست .بنده بودن انسان در برابر خداوند ،مسئوليت انسان را در برابر
او در پی دارد ،مسئوليتی که شامل وظایفی دربارة خود ،افراد دیگرو
طبيعت نيز میشود .همچنين باتوجه به اینکه ارزش کار ،عالوه بر نوع کار،
به نيت فرد از انجام دادن آن نيز بستگی دارد ،انسان عالوه بر آنکه باید
نسبت به خداوند ،وظيفه بندگی را انجام دهد ،میبایست رفتارهایش را با
خود ،با دیگران ،و با طبيعت ،نيز با انگيزه و نيت الهی و به عنوان
مسئوليتی که از جانب خداوند بر عهده اوست به انجام رساند .بدین
ترتيب ،برای ارزیابی سالمت معنوی ،میبایست رفتارهای انسان در
ساحت های الهی ،فردی ،اجتماعی و طبيعی از جهت نوع رفتارها و از
جهت انگيزه الهی از انجام دادن آنها و نيز مبادی بينشی ،گرایشی و
توانشی آنها مورد ارزیابی قرار گيرد .به عبارت دیگر ،سالمت معنوی به
همه رفتارهای اختياری و مبادی آنها از جهت وجود رویکردی متعالی در
آنها مربوط است.
از سوی دیگر ،خداوند همان گونه که به مقتضای حکمت بالغة خود،
همه موجودات را به سوی کمال شایستة خودشان هدایت میکند ،این
هدایت را دربارة انسانها که برای نيل به سعادت و کمال خود ،عالوه بر
عقل و تجارب محدود خود ،نيازمند راهنمایی الهی هستند ،با فرستادن
پيامبران و نشان دادن راه سعادت بشر (دین آسمانی) که در آن وظایف
گوناگون انسانها را بيان کرده ،و نيز با قرار دادن والیت برای پيامبران
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تکميل فرموده است .با بعثت حضرت محمد و نزول کتاب
تحریف ناپذیر قرآن کریم ،راه سعادت همه جانبه برای همه انسانها تا
پایان زندگی انسان در این جهان ،تعيين شده و دین الهی با پيامبر خاتم در
اسالم به کمال رسيده است و پس از پيامبر اسالم ،تبيين دین و والیت بر
مردم و الگو بودن برای بشریت که پيش از این از شئون پيامبر اسالم بود،
بر عهدة جانشينان وی (امامان معصوم) قرار گرفته ،در زمان غيبت امام
دوازدهم  ،وظيفة تبيين دین به فقها و دانشمندان دین ،و منصب والیت بر
مردم به ولی فقيه سپرده شده است .بدین ترتيب ،بر اساس لزوم اطاعت
خداوند ،مردم باید راه سعادت را از پيامبر اسالم و ائمه اطهار ،و در زمان
غيبت امام ،با استفاده از اجتهاد فقهای واجد شرایط ،از تعاليم آن
بزرگواران بجویند؛ چنانکه اطاعت پيامبر اسالم ،و ائمه اطهار ،و در زمان
غيبت امام ،اطاعت ولی فقيه نيز بر همه مردم الزم است .بدین ترتيب،
شناخت راه صحيح سعادت و کمال ،گرایش به آن و ایمان و عمل مطابق
با آن ،از شرایط حصول کمال و دستیابی به حد نصاب ارزش است و از
آنجا که انسان سالم باید همه شرایط الزم برای نيل به سعادت و کمال را
داشته باشد ،باید نسبت به دین اسالم و راه فهم احکام فرعی آن ،شناخت
و گرایش الزم را داشته ،عمالً نيز به متابعت از آن التزام داشته باشد .بدین
ترتيب ،در تعيين شاخصهای سالمت معنوی میبایست شناخت دین
حق ،گرایش به آن و التزام عملی به احکام دین و تبعيت از والیت لحاظ
گردد.
البته با توجه به اینکه مبادی فعل اختياری ،اعم از بينش و علم
حضوری و حصولی ،گرایش و توانایی و نيز برخورداری از امکانات و
شرایط بيرونی ،دارای مراتب مختلف است ،و به تبع ،ارزش نيز مراتبی
دارد ،سالمت معنوی نيز دارای مراتب گوناگون است و بدین جهت ،پس
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از تعيين شاخصها میبایست ميزان برخورداری از سالمت معنوی را
اندازهگيری کرد .نيز از آنجا که هرکس تنها به اندازه شناخت،گرایش و نيز
توانایی و امکانات خود میتواند عمل کند ،دامنه تکليف و مسئوليت او نيز
به محدوده وسع او محدود است و بنابراین ،کسانی که در شناخت اصل
دین حق یا جزئيات آن یا ع مل مطابق آن ،قصور داشته باشند ،چنانچه در
حد شناخت و توان خود عمل کنند ،به درجاتی از کمال دست مییابند و
بدین ترتيب ،سالمت معنوی انسان از جهت شناخت ،گرایش و توانایی،
بسته به وسع افراد نيز متفاوتاست .برای مثال ،کسی که در شناخت دین
حق تالش کرده و بدان موفق نشده است ،اما مطابق عقل و درک خود از
آنچه درست یافته متابعت کرده است ،به لحاظ گرایش و متابعت حق ،از
درجهای از سالمت معنوی برخوردار است ،گرچه قطعاً از جهت بينش
درست ،ضعفی اساسی دارد ،ولی کسی که علیرغم شناخت دین حق،
انگيزه کافی برای متابعت از آن نداشته ،بدان عمل نکرده است ،طبعاً از
هيچيک از جهات مزبور ،حد نصاب الزم برای سالمت معنوی را ندارد.
نکته دیگر اینکه انسان به مقتضای تدریجی بودن عالم ماده به طور
طبيعی به تدریج رشد میکند و میتوان برای رشد او مراحلی را هرچند
تقریبی در نظر گرفت .بر این اساس ،امکانات و شرایط انسانها در مراحل
گوناگون رشد یکسان نيست و شاخصهای سالمت یا حد نصاب آنها
برای مراحل گوناگون رشد متفاوت خواهد بود .البته خود این مراحل نيز
بسته به آنکه کدام بعد یا جزء سالمت را ارزیابی میکنيم ،متفاوت هستند.
برای مثال ،تعداد و طول مراحل رشد جسمانی و معنوی لزوماً یکسان
نيستند.
با توجه به اینکه همه انسانها با فطرتی الهی پا به عرصه زندگی در
این دنيا می گذارند ،ابتدائاً همه از سطحی از سالمت معنوی برخوردارند و
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به دیگر سخن ،استعداد رسيدن به کماالت معنوی را دارند ،گرچه میتوان
ميزان آن را بر اساس برخورداری از شرایطی که پيش از تولد و بخصوص
از طریق پدر و مادر برای آنها فراهم شده تعيين کرد .اما به تدریج انسان
تحت تأثير عوامل گوناگون قرار میگيرد و نيز میتواند با اختيار خود،
وجود خود را تعالی بخشيده یا آن را به انحطاط بکشاند و از این مرحله
است که ارزیابی مبادی اختياری سالمت معنوی نيز اهميت ویژه مییابد.
همچنين باید توجه داشت که انسانها علیرغم ویژگیهای مشترک و
قابليت های متفاوتی که به مقتضای مراحل رشد دارند ،تفاوتهایی در
ظرفيت ها دارند که ناشی از محيط ،وراثت و مانند اینهاست و بنابراین ،در
ارزیابی سالمت معنوی ،باید به این تفاوتها نيز توجه داشت.
 .1تعريف سالمت معنوی

اکنون بر اساس مبانی مذکور ،میتوان تعریف زیر را برای سالمت معنوی
در نظر گرفت« :سالمت معنوی وضعيتی است دارای مراتب گوناگون که
در آن ،متناسب با ظرفيتها و قابليتهای فرد ،بينشها ،گرایشها و
تواناییهای الزم برای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعال است
فراهم میباشد ،به گونهای که همه امکانات درونی به طور هماهنگ و
متعادل ،در جهت هدف کلی مزبور بکار گرفته میشوند و رفتارهای
اختياری درونی و بيرونی متناسب با آنها نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و
طبيعت ظهور مییابند».
 .9ويژگیهای سالمت معنوی

با توجه به تعریف فوق ،میتوان ویژگیهای زیر را برای سالمت معنوی
در نظر گرفت:
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 .۹وضعيتْ بودن سالمت معنوی :سالمت معنوی وضعيت خاصی در
فرد و حاصل فراهم بودن شرایط گوناگون است .تعيين شاخصهای
سالمت معنوی برای سنجش و ارزیابی ميزان حصول این وضعيت و
شناسایی نقاط قوت و ضعف آن الزم است.
 .2مراتب داشتن سالمت معنوی :سالمت معنوی امری ذومراتب و
دارای درجات گوناگون است .این مراتب وابسته است به قابليتهای
عمومی فرد مربوط به مراحل رشد ،و ظرفيتهای خاص وی مربوط به
ویژگیهای فردی.
 .۳رو به تعالی بودن سالمت معنوی :سالمت معنوی شرایط الزم را
برای هدف واالی زندگی و تعالی حقيقی انسان که تقرب به خدای متعال
است فراهم میکند.
 .6وجود ساحتهای بينش ،گرایش و توانایی در سالمت معنوی :سه
عنصر مزبور که از مبادی فعل اختياری هستند ،همراه با فراهم شدن امکان
انتخاب در مراحل رشد ،از بدو تولد و توسعه آن در مراحل بعد ،میتوانند در
رویکرد متعالی انسان تأثير مثبت یا منفی داشته باشند .البته خداوند متعال از
بدو تولد ،بينش و گرایش غير اکتسابی و فطری نسبت به توحيد را در انسان
قرار داده ،توانایی اوليه برای حرکت به سمت تعالی را فراهم کرده است،
گرچه زمينههایی که پيش از تولد در انسان فراهم آمده میتوانند در قوت و
ضعف این مبادی تأثير داشته و سپس ،به حرکت در مسير فطرت یا انحراف
از آن کمک کنند.
 .۳حصول سالمت معنوی در سایه هماهنگی همه امکانات درونی:
سالمت معنوی با امکان بکارگيری همه امکانات درونی در جهت هدف یاد
شده ،و هماهنگ بودن آنها در جهت هدف مزبور حاصل میشود .مقصود از
امکانات درونی در اینجا ،همه قوا و استعدادهایی است که مستقيماً به سالمت

سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

11

معنوی مربوط میشوند .این قوا و استعدادها شامل قوای ذهنی مربوط به
شناخت هدف و راه تعالی انسان ،قوای عاطفی مربوط به گرایش به این امور
و دوری از آنچه با آن منافات دارد ،و نيز قوه تصميمگيری و انتخاب کارهایی
که موجب تعالی انسان است و پرهيز از کارهایی که با آن منافات دارد،
میشود .هماهنگی این قوا بدین معناست که بينشها ،گرایشها و تواناییها
به گونهای متعادل باشند که برایندشان حرکت به سمت کمال حقيقی انسان
باشد ،نه آنکه بکارگيری ناموزون آنها نهایتاً انسان را نامتعادل کرده ،از تعالی
حقيقی بازدارد ،چنانکه تمرکز بر شناخت صفت رحمت یا غضب خدا یا غلبه
ترس از خدا بر اميد به او یا برعکس ،میتواند موجب بازدارندگی انسان از
حرکت در مسير صحيح تعالی باشد ،یا بکارگيری نامتناسب و نامتعادل محبت
و نفرت ،یا خودگرایی و دیگرگرایی میتواند پيامدهای نامطلوبی داشته باشد.
 .4تجلی سالمت معنوی با فراهم شدن امکان انتخاب ،در رفتارهای
اختياری درونی و بيرونی :مقصود از رفتارهای اختياری ،رفتارهایی است
که نتيجه مبادی سهگانه بينش ،گرایش و توانایی است و با ارزیابی آنها،
میتوان مبادی مزبور را نيز ارزیابی کرد .رفتارهای مزبور به دو دسته
رفتارهای درونی یا جوانحی ،مانند فکر کردن ،تصميم گرفتن ،پشيمان
شدن ،ترجيح دادن و ایمان آوردن ،و رفتارهای بيرونی یا جوارحی ،مانند
نماز خواندن ،انفاق کردن ،ابراز محبت یا همدردی کردن و رعایت حقوق
دیگران ،قابل تقسيم است.
 .7ارتباط سالمت معنوی با ساحتهای چهارگانه الهی ،فردی،
اجتماعی و طبيعی :رفتارهای انسان را میتوان با تقسيمی منطقی به
رفتارهایی نسبت به خود و بيرون خود تقسيم کرد .دسته دوم ،به
رفتارهایی نسبت به انسانهای دیگر ،سایر موجودات عالم طبيعت و
فراطبيعت قابل تقسيم است .مبادی این رفتارها چنانکه گفتيم ،بينش،
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گرایش و توانایی است .بر این اساس ،سالمت معنوی ،در ساحتهای
چهارگانه الهی ،فردی ،اجتماعی و طبيعی و از سه منظر بينش ،گرایش و
توانایی ،از جهت رویکرد متعالی در آنها قابل بررسی و ارزیابی است و
البته ظهور همه آنها در رفتارهایی است که در ساحتهای چهارگانه تجلی
میکنند.
 .4مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و گويههای سالمت معنوی

با توجه به تعریفی که از سالمت معنوی داشتيم ،برای ساخت مقياسی
بدین منظور باید در ابتدا مؤلفه های این سازه را طراحی کنيم که در اینجا
به  ۹2مؤلفه بر اساس بينشها ،گرایشها و رفتارهای فرد در ساحتهای
چهارگانه الهی ،فردی ،اجتماعی و طبيعی میرسيم .هر مؤلفه شاخصهایی
برای اندازهگيری دارد .برای مؤلفههای مقياس و شاخصهای مربوط ،به
آیات و روایاتی از ائمه معصومين استناد شده است .هر شاخص نيز با
گویه یا گویههایی سنجش میشود .هریک از گویهها دارای پنج گزینه
هستند که عبارتند از« :کامالً موافقم»« ،موافقم»« ،نظری ندارم»« ،مخالفم» و
«کامالً مخالفم» .در ساخت مقياس سالمت معنوی ،تالش شده است
گویهها بهگونهای طراحی شوند که مجموعاً همه ابعاد شاخصهای خود را
اندازه بگيرند .برای مثال ،برای اندازهگيری شاخص «شناخت خداوند و
رابطه او با سایر موجودات» از مؤلفه «بينش در ارتباط با خدا» ،گویههای
متنوعی طراحی شدهاند تا ميزان شناخت فرد را درباره اصل وجود خداوند
متعال و مهمترین صفات او مانند توحيد ،مادی نبودن ،حکمت ،قدرت،
ربوبيت تکوینی و تشریعی ،خالقيت ،تأمين نيازمندیهای موجودات،
عنایت و محبت الهی نشان دهند .جدول زیر طرح کلی جدولی را نشان
میدهد که مجموع گویههای مربوط به هر شاخص و شاخصهای مربوط
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به مؤلفههای  ۹2گانه را با مستندات خود نشان میدهد .جدول کامل در
ضميمه این پژوهش خواهد آمد.
قابل ذکر است که روایی محتوای درونی این آزمون با نظر کارشناسان
حوزوی انجام شده و مرحلة بعدی ،هنجاریابی آن با اجرا بر روی جامعه
و گروه نمونه است که خارج از حوزه این پژوهش میباشد.
ردیف

مؤلفهها

۹

بينش در ارتباط با خدا

2

گرایش در ارتباط با خدا

۳

رفتار در ارتباط با خدا

6

بينش در ارتباط با فرد

۳

گرایش در ارتباط با فرد

4

رفتار در ارتباط با فرد

7

بينش در ارتباط با اجتماع

2

گرایش در ارتباط با اجتماع

۱

رفتار در ارتباط با اجتماع

۹6

بينش در ارتباط با طبيعت

۹۹

گرایش در ارتباط با طبيعت

۹2

رفتار در ارتباط با طبيعت

شاخصها

مستندات

گویهها
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مبحث اول ـ مبانی معرفتشناختی
 .2امکان شناخت امور نامحسوس
۹

شناخت امور نامحسوس امکانپذیر است .حسگرایان و تجربهگرایان

2

تنها راه معتبر برای فهم واقعيتها را راه حس و تجربه میدانند و بدین
ترتيب ،چنانچه از راهی دیگر ،مانند عقل یا وحی ،درباره موجودی
نامحسوس ،معرفتی به دست آید ،آن را نامعتبر میدانند .از نظر ایشان،
هرگونه معرفتی درباره وجود امور نامحسوس یا کيفيت وجودشان غير
قابل قبول است.
اما حسگرایان و تجربهگرایان اساساً نمیتوانند بر نفی اعتبار راههای
دیگر معرفت ،دليلی اقامه کنند؛ زیرا چنين دليلی طبعاً حسی یا تجربی
نخواهد بود و از دیدگاه ایشان معتبر نيست .از سوی دیگر ،فيلسوفان و
منطق دانان مسلمان ،عالوه بر آنکه غير قابل قبول بودن نتيجه این سخن را
که انحصار موجودات در امور محسوس است ،اثبات میکنند ۳،نشان

میدهند که هم روش تجربی وابسته به عقل است 6و هم تصدیق به وجود

محسوسات ،به عقل و استدالل عقلی نيازمند است ۳و با انکار اعتبار عقل،

در واقع ،اعتبار معرفت های حسی و تجربی نيز قابل تبيين نخواهد بود ،و
با پذیرش اعتبار عقل ،هم میتوان وجود موجودات نامحسوس را اثبات
۹. Empiricists.
2. Experimentalists.
 .۳ر.ک :ابنسينا ،اإلشارات و التنبيهات ،ج ،۳ص2ـ.۱
 .6ر.ک :ابنسينا ،اإلشارات و التنبيهات ،ج ،۹ص2۹4ـ2۹7؛ بهمنيار ،التحصيل ،ص۱4؛ محمدتقی
مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،۹ص۹۹6ـ۹26 ،۹۹۹ـ ،۹2۹و 2۳۱ـ.266
 .۳ر.ک :ابنسينا ،التعليقات ،ص 22 ،42و ۹62؛ صدرالدین الشيرازی ،األسفار ،ج ،۳ص6۱2؛ سيد

محمدحسين طباطبایی ،نهایة الحکمه ،مرحله  ،۹۹فصل ۳؛ محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش
فلسفه ،ج ،۹ص.2۳۱
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کرد ،و هم اعتبار وحی را برای کشف حقایق نامحسوس پذیرفت .
همچنين فيلسوفان مسلمان ،با اعتقاد به وجود موجوداتی نامحسوس،
همچون خداوند و روح انسان ،و نيز اثبات وجود آنها ،در مباحث
هستیشناسی و انسانشناسی فلسفی ،نه تنها امکان ،بلکه وقوع شناخت
نسبت به امور نامحسوس را نشان میدهند.
بدون پذیرفتن این مبنا ،وجود خدا ،وحی و معاد که از اصول اوليه
معتقدات دین اسالم است ،و نيز وجود روح ،و کمال و سعادت آن ،قابل
قبول نبوده و در نتيجه ،نمیتوان تلقی درستی از سالمت معنوی انسان از
دیدگاه اسالم داشت.
 .1تقسیم علم به حضوری و حصولی

برخی معرفتها حضوری و برخی حصولیاند .علم ،یا بدون واسطه به
خود معلوم تعلق می گيرد و وجود آن مستقيماً برای عالِمْ منکشف میشود،
یا آنکه عالم با واسطة چيزی که نمایانگر معلوم است و اصطالحاً صورت
یا مفهوم ذهنی ناميده میشود از معلومْ آگاه میگردد .قسم اول را «علم
حضوری» و قسم دوم را «علم حصولی» میگویند .بدین ترتيب ،در علم
حضوری ،علم ما به معلوم ،همان خود معلوم است ،اما در علم حصولی،
علم ما به معلوم ،صورتی ذهنی از معلوم است ،نه خود آن.
علم ما به خود و حاالت درونیمان از قسم اول است؛ یعنی برای آنکه
از وجود خود یا مثالً از حالت شادی و اميد خود آگاه شویم نيازی به
تصور آنها نداریم؛ بلکه خود و حاالت خود را مستقيماً مییابيم و به
اصطالح ،آنها را «شهود» می کنيم .البته باید توجه داشت که مقصود از
«خود»  ،در علم حضوری به خود ،همان وجود درک کننده است ،وگرنه
علم ما به رنگ وشکل و سایر ویژگیهای بدن خود و اجزای آن ،که مانند
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علم به سایر موجودات بيرونی ،با ابزارهای ادراکی و با واسطه مفاهيم
ذهنی شکل میگيرد ،حضوری نيست.
در مقابل ،علم ما به هر آنچه که با چشم و گوش و سایر ابزارها و حواس
ظاهری درک میکنيم نمونههایی از علوم حصولی هستند ،و مثالً چنان نيست
که با دیدن درخت ،خود درخت در ذهن ما تحقق بيابد و آن را بیواسطه
درک کنيم؛ بلکه صورتی از آن در ذهن ما نقش میبندد و با واسطة آن
صورت ،از وجود درختی بيرون خود ،آگاه میشویم.
با توجه به اینکه علم حصولی همواره از راه بکارگيری ابزارها و قوای
خاصی حاصل میشود ،گاه علم حضوری را با علم حصولی مقایسه کرده،
میگویند علم حضوری از راه شهود حاصل میشود .اما باید دانست که
مقصود از شهود ،مشاهدة حسی نيست؛ بلکه همان یافت درونی است که

بدون واسطه و ابزار انجام میشود .

وجود هر دو قسم علم ـ حضوری و حصولی ـ روشن است و نيازی به
استدالل بر وجود آنها نيست .اما باید توجه داشت که علم ما به خود
صورتها و مفاهيم ذهنی نيز از نوع علم حضوری است؛ یعنی گرچه علم
ما به بسياری از امور ،از طریق وساطت مفاهيم است ،اما خود مفاهيم را نزد
خود حاضر مییابيم و برای آگاهی از خود این مفاهيم ،نياز به مفهوم
دیگری نيست ،و اگر چنين بود ،تسلسل پيش میآمد و هيچگاه از هيچ چيز
آگاه نمیشدیم.
در دانش معرفتشناسی ،عالوه بر علم به خود ،علم به حاالت خود ،و
علم به مفاهيم ذهنی ،مصادیق دیگری را نيز برای علم حضوری
برشمردهاند که عبارتند از :علم به قوای نفسانی ،مانند قوای حسی ،فکری
و حرکتی ،علم به افعال بیواسطه خود ،مانند اراده و تفکر ،علم علت
هستی بخش به معلول و مخلوق خود ،و علم معلول به علت هستیبخش
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خود .توضيح آنکه ما همچنان که از حاالت درونی خود ،مانند شادی و
اميد ،بیواسطه آگاه میشویم ،نيز بدون واسطه مییابيم که قوه بينایی و
شنوایی و مانند آن را داریم و به همين جهت ،بدون نياز به آموزش نسبت
به وجود این قوا ،از ابتدا از آنها استفاده میکنيم .همچنين هنگامی که اراده
میکنيم و بر انجام کاری تصميم میگيریم ،از خود اراده و تصميم خود،
بدون واسطه مطلع میشویم .نيز ،مخلوق با تمام وجودش در حضور خالق
خود است و بنابراین ،خداوند بدون هيچ واسطهای از مخلوقات خود آگاه
است و به آنها ،علم حضوری دارد .و از آنجا که معلول در حضور علت
هستیبخش خود است ،و حضور ،امری دو سویه است ،میتوان گفت اگر
معلول نيز موجودی همچون انسان بوده ،بتواند به چيزی علم داشته باشد،
وجود علت هستیبخشِ خود را به اندازة ظرفيت وجودی خود ،بدون
واسطه مییابد.

۹

از سوی دیگر ،همه علوم عقلی ،نقلی و تجربی از نوع علوم
حصولیاند؛ زیرا در آنها از مفاهيم ذهنی استفاده میشود .نيز مفاهيمی که
ذهن از یافتههای حضوری میسازد و بدین وسيله درباره آن علوم
حضوری میاندیشد یا در این باره با دیگران به گفتگو میپردازد ،از نوع
علم حصولی هستند .بدین ترتيب ،خود علوم حضوری قابل انتقال نيستند
و تنها راه برای انتقال آنها ،ساختن مفاهيم ذهنی حاکی از آنها و وارد
ساختنشان به حوزة علوم حصولی است تا به وسيله ابزاری مانند زبان ،که
 .۹برای توضيح بيشتر درباره علم حضوری و حصولی ،ر.ک :صدرالدین الشيرازی ،األسفار ،ج،۳
ص 6۹۹و ج ،4ص۹4۹؛ سيد محمدحسين طباطبایی ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج،۹

پاورقی ص 2۳و  ،26و ج ،2پاورقی ص۳۳ـ 64از مرتضی مطهری؛ همو ،نهایة الحکمة ،ج،2
ص۹۱۳ـ ،۹۱4و ص2۳4ـ 2۳7و تعليقه  ۳۳۹و  ۳۱۳از محمدتقی مصباح یزدی؛ محمدتقی
مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،۹ص۹7۹ـ.۹72
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بر مفاهيم داللت دارند ،آن مفاهيم به دیگران منتقل شوند .
از این مبنا ،برای «خطاناپذیری علم حضوری» و «مراتب علم
حضوری» که پس از این مورد بحث واقع میشوند ،استفاده میشود.
همچنين توضيح اعتبار وحی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای معرفت
دی نی به این مبنا وابسته است ،و با توجه به وحدت علم و معلوم در علم
حضوری ،می توان از این مبنا برای تبيين کمال حقيقی انسان در مبانی
انسانشناختی استفاده کرد.
 .9خطاناپذيری علم حضوری

علم حضوری خطاناپذیر است .چنانکه گفتيم علم حضوری ،علمی بدون
واسطه است که در آن ،عالم خود معلوم را مییابد ،نه آنکه از طریق مفهوم
معلوم از آن آگاهی یابد ،و از آنجا که در علم حضوری ،علم و معلوم یک
چيز هستند ،اساساً در چنين علمی خطا معنا ندارد؛ زیرا خطا در مقابل
حقيقت ،به معنای عدم مطابقت علم با واقع معلوم است و در جایی قابل
فرض است که علم و معلوم دو چيز باشند؛ اما در صورتی که علم و
معلوم یکی باشند ،فرض عدم مطابقت علم با معلوم ،فرض عدم مطابقت
چيزی با خودش است که معنا ندارد .بنابراین ،یکی از ویژگیهای مهم
علم حضوری که در دانش معرفتشناسی مورد استفاده قرار میگيرد،
خطاناپذیر بودن این گونه علوم است.

۹

 .۹ر.ک :سيد محمدحسين طباطبایی ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،2پاورقی ص ۳2از
مرتضی مطهری ،و محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،۹ص .۹7۳البته درباره
خطاناپذیری علم حضوری ،شبهههایی مطرح شده که همگی ناشی از اشتباه گرفتن علم حضوری
با علمی حصولی است و در جای خود به آنها پاسخ داده شده است( .ر.ک :آموزش فلسفه ،ج،۹
ص۹74ـ)۹72
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 .4مراتب علم حضوری

علم حضوری دارای مراتبی است .علمهای حضوری از نظر شدّت و
ضعف ،یکسان نيستند؛ بلکه گاهی علم حضوری ،از قوّت و شدّت کافی
برخوردار است و به صورت آگاهانه تحقّق مییابد ،ولی گاهی هم ضعيف
و کمرنگ است و به صورت نيمه آگاهانه و حتّی ناآگاهانه در میآید.
اختالف مراتب علم حضوری ،گاه معلول اختالف مراتب وجود
شخص درک کننده است؛ یعنی هر قدر روح انسان از نظر مرتبه وجودی،
ضعيفتر باشد علوم حضوریاش ضعيفتر و کمرنگتر است و هر قدر
مرتبه وجودیاش کاملتر شود علوم حضوری آن کاملتر و آگاهانهتر
میگردد .تبيين این مطلب ،مبتنی است بر دو مبنای «مراتب داشتن
موجودات» (مبنای  ۹هستیشناختی) و همچنين «مراتب طولی روح انسان»
(در مبنای  ۳انسانشناختی).
عالوه بر این ،مراتب توجه شخص درک کننده نيز میتواند در شدت و
ضعف علم حضوری مؤثر باشد .مثالً بيماری که از درد ،رنج میبرد و درد
خود را با علم حضوری مییابد ،هنگامی که دوست عزیزی را میبيند و
توجّهاش به سوی او معطوف میشود دیگر شدّت درد را درک نمیکند؛ و
بر عکس ،موقع تنهایی و به خصوص در شب تاریک که توجّهی به سایر
امور ندارد ،درد خود را با شدّت بيشتر درک میکند که علّت آن ،شدّت
توجّه است.
اختالف مراتب علم حضوری میتواند در تفسيرهای ذهنی آنها مؤثر
باشد ،مثالً انسان در مراحل اوّليه با اینکه علم حضوری به خویشتن دارد
ممکن است در اثر ضعف این علم ،ارتباط خود را با بدن به صورت
«رابطه عينيّت» تصوّر کند و در نتيجه ،بپندارد که حقيقت وجود او همين
بدن مادّی یا پدیدههای مربوط به آن است ،ولی هنگامی که مراتب
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کامل تری از علم حضوری برای او حاصل شد و به عبارت دیگر ،هنگامی
که روح او تکامل یافت دیگر چنين اشتباهی رخ نمیدهد .نيز ضعف علم
حضوری انسان به خودش ،موجب میشود که عموماً افراد ،بسياری از
توانمندیها و قابليتهای خود را به روشنی درک نکنند و ناگزیر برای
کشف آنها از تجربه کمک بگيرند.
همچنين با اینکه میتوان گفت انسان ،نسبت به آفریدگار خویش ،به
نوعی علم حضوری دارد ،ولی در اثر ضعف مرتبه وجودی و نيز در اثر
توجّه به بدن و امور مادّی ،این علم به صورت ناآگاهانه در میآید ،و به
همين جهت ،با اینکه عموم انسانها اجماالً نوعی احساس وابستگی به
چيزی دارند ،ویژگیهای موجودی را که حقيقتاً بدان وابستهاند به روشنی
نمییابند و او را با موجودات دیگر اشتباه میگيرند ،و در نتيجه ،بدانها
دست نياز دراز میکنند و به آنها دل میسپارند و آنها را خدای خود
می پندارند ،و برای تصحيح این خطا ،به استدالل و علوم حصولی نياز
دارند .امّا با تکامل روح و کاهش توجّه به بدن و امور مادّی و تقویت
توجّهات قلبی نسبت به خداوند متعال ،همان علم حضوری به مراتبی از
وضوح و آگاهی میرسد تا آنجا که میگوید« :أ یکون لغيرک من الظهور
2 ۹

ما ليس لک؟ »

با توجه به این مبنا ،گرچه سالمت معنوی دارای درجاتی است،
باالترین درجه آن در علم حضوری کامل به فقر وجودی و عين ربط بودن
همه چيز نسبت به خداوند متعال حاصل میشود.

 .۹فرازی از دعای عرفه منقول از امام حسين.
 .2ر.ک :آموزش فلسفه ،ج ،۹ص۹77ـ.۹72
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 .5ابزارهای علم حصولی

حس ،خيال و عقل ،ابزارهای اصلی علم حصولیاند ،و انواع استدالل ،تجربه،
مرجعيت و تواتر از جمله راههای فرعی .عموماً پدید آمدن مفهوم در ذهن،
از طریق ابزارها و قوای خاصی صورت میگيرد .برای مثال ،مفهوم خاصی
که از احساس دیدن شیء زرد رنگ پيدا میکنيم ،هنگامی در ما پدید
می آید که قوه بينایی ،ابزار آن را که چشم است به کار بگيرد .در این
صورت ،چنانچه سایر شرایط الزم برای دیدن آن شیء ،از قبيل نور کافی
و فاصله مناسب ،فراهم باشد ،آن شیء دیده میشود و در ذهن ،تصور
خاصی که «تصور حسی» ناميده میشود پدید میآید .سایر حواس پنجگانه
نيز با ابزارهای مناسب خود ،انواعی از تصورات حسی را پدید میآورند.
قوه خيال ،به اصطالح فيلسوفان ،قوه دیگری است که شبيه تصورات
حسی را مییابد ،به گونهای که پس از قطع ارتباط ابزارهای حسی با
محسوسات بيرونی ،قابل یادآوری هستند .همچنين ذهن با قوه تخيل خود
میتواند با ترکيب صورت های جزئی خيالی ،صور جدیدی را خلق کند،
مانند آنکه از ترکيب صورت اسب و پرندهای خاص ،صورت اسبی بالدار
ایجاد میکند .این قابليت ذهنی ،میتواند منشأ آفرینشهای هنری ،همچون
شعر و نقاشی ،و نيز طراحی باشد.
عقل از دیگر ابزارهای علم حصولی در انسان است که بنا بر اصطالح
علوم فلسفی ،کار ویژة آن درک مفاهيم کلی ،مانند مفهوم انسان ،تجزیه و
ترکيب مفاهيم کلی ،و تحليل و ترکيب گزارهها است .بدین ترتيب ،عقل،
عالوه بر انتزاع مفاهيم کلی از موارد خاص و جزئی ،میتواند مفاهيم
کلیای را که در اختيار دارد به اجزای مفهومی ،تحليل کند ،یا با ترکيب
آنها ،زمينة تعریف (معرفی مفهومی جدید) را فراهم نماید ،چنانکه
میتواند با ترکيب انواع گزارهها ،استدالل کند و به قضيهای جدید معرفت
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یابد ،و نيز بدین وسيله ،دیگران را در تحصيل معرفت به گزارهای جدید
یاری نماید.
بدین ترتيب ،ابزارهای اصلی علم حصولی را میتوان حس ،خيال و

عقل دانست ۹.البته برای کسب علم حصولی ،ممکن است از ترکيبی از
ابزارهای مزبور استفاده کنيم یا یکی از این ابزارها را به شکلی خاص به
کار بگيریم که در این صورت ،میتوان راههای مزبور را راههای فرعی علم
حصولی محسوب کر د .برای مثال ،قياس ،استقرا و تمثيل ،خود ،سه نوع
کلی از استدالل عقلی هستند .نيز «تجربه» استداللی عقلی از نوع قياس
است که در آن از مقدمات حسی نيز استفاده میشود.

«مرجعيت» (اثوریته) 2نيز از دیگر راههای علم حصولی است که در آن

برای تحصيل علم و پذیرفتن یک نظر ،به رأی صاحب نظری استناد
می شود ،بدون آنکه برای کسب علم به موضوع ،از همان راهی که آن
صاحب نظر استفاده کرده است ،مستقيماً استفاده کنيم ،مانند آنکه برای
دانستن راه درمان بيماریها به نظر پزشکان استناد و به آن اعتماد کنيم .این
راه نيز ،در واقع ،استفاده از نوعی استدالل عقلی است ،که در آن ،رأی
 .۹البته فيلسوفان مشائی ،وهم را نيز قوهای مستقل برای ادراک معانی جزئی دانستهاند( .ر.ک:

بهمنيار ،التحصيل ،ص724؛ ابنسينا ،الشفاء :الطبيعيات ،الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن
السادس؛ همو ،اإلشارات و التنبيهات ،ج ،2ص)۳6۹؛ اما مالصدرا آن را قوهای مستقل نمیداند
(ر.ک :صدرالدین الشيرازی ،األسفار ،ج ،۳ص۳4۹ـ ۳42و  ،۳۹7و ج ،2ص2۹۳ـ .)22۹نيز ر.ک:
همان ،ج ،۳ص ،۳42تعليقه عالمه طباطبایی؛ و مالهادی السبزواری ،شرح المنظومة ،ج ،۳تعليقه
استاد حسنزاده در ص4۳ـ42؛ و محمدحسين طباطبایی ،نهایة الحکمه ،تعليقه شماره  ۳46از

محمدتقی مصباح یزدی .نيز برخی از اندیشمندان مسلمان ،ميان حس و خيال نيز تفاوت اساسی
نمیگذارند و آنها را از یک سنخ میشمارند( .ر.ک :صدرالدین الشيرازی ،األسفار ،ج ،۳ص،۳42
حاشيه شماره  2از عالمه طباطبایی).
2. Authority.
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شخص صاحب نظر و مرجع مورد اعتماد ،درست و مطابق با واقع تلقی
می شود .علم به وقایع تاریخی ،که از طریق اعتماد به قول تاریخنگاران
حاصل می شود ،علم از طریق اعتماد به شهادت شاهدان ،و علم به خبری
که کسی برای ما نقل میکند از طریق اعتماد به ناقل خبر از این نوع است.
نيز علم به بسياری از آموزههای دینی را که از طریق اعتماد به قول
معصومين حاصل میشود ،میتوان از این نوع و معتبرترین اقسام آن
دانست.
«تواتر» را نيز میتوان از راههای فرعی علم حصولی دانست .در این راه
که نوعی استدالل عقلی است ،بدان دليل علم به واقعهای پيدا میکنيم که
افراد زیادی آن را نقل کردهاند ،به طوری که باور نمیکنيم که همگی آنها
توافق کرده باشند که امری خالف واقع را نقل کنند .البته ممکن است این
راه را نيز نوعی مرجعيت به حساب آوریم که در آن به نقل قول افراد زیاد

با شرایطی که گفتيم اعتماد میکنيم .

روشن است که اعتبار راههای فرعیِ علم حصولی ،وابسته به اعتبار
اموری است که در این راهها از آنها استفاده میشود .برای مثال ،تجربه
نوعی استدالل عقلی است که نتيجة آن ،کشف قانونی کلی درباره ارتباط
یک پدیدة قابل تجربه با عوامل دخي ل در پدید آمدن آن است ،و در آن،
عالوه بر مشاهده حسی موارد جزئی ،یافتن علل و عوامل پدیدة مورد
مشاهده دخالت دارد .بنابراین ،اعتبار تجربه وابسته است به اعتبار هر دو
مقدمه استدالل ،یعنی وابسته است به اعتبار مشاهدات حسی و اینکه تا چه
اندازه درباره اینکه همه عوامل مؤثر در آن پدیده را به درستی شناسایی
کرده ایم اطمينان داشته باشيم .نيز اعتبار مرجعيت ،وابسته است به اعتبار
دليلی که درستی آرا و دیدگاههای صاحب نظری را که به آرای او اعتماد
میکنيم اثبات می کند .برای مثال ،دالیل عصمت معصومين از خطا،
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پشتوانة اعتبار استناد به اقوال ایشان است .نيز اعتبار تواتر در نقل یک خبر،
وابسته است به اینکه تا چه اندازه موجه است احتمال توافق ناقلين خبر را
بر اینکه خالف واقع سخن بگویند ،غير قابل قبول یا ناممکن بدانيم.
توجه به این مبنا همراه با مراحل رشد ،ما را به این مهمْ رهنمون
میشود که در هر مرحله ،تربيت معنوی باید با تأکيد بر ابزار متناسب با آن
مرحله صورت گيرد؛ برای مثال ،برای تعميق باور کودکان به خداوند باید
بيشتر بر مثال های محسوس تکيه نمود و در سنين باالتر که ذهن آماده
دریافت مفاهيم و استداللهای عقلی است باید از ابزار عقل بيشتر استفاده
کرد.
 .6مراتب علوم حصولی (حس ،خیال و عقل)

علم حصولی دارای مراتبی است .فيلسوفان ،به خصوص پيروان حکمت
متعاليه ،با دقت در نحوة وجود علوم حصولی ،نشان دادهاند که هيچيک از
انواع علوم حصولی ،ویژگیهای اجسام و مادیات را ندارند ،و حتی
مفاهيمی که از طریق احساس مستقيم حاصل میشوند ،گرچه از امور
مادی و محسوس حکایت دارند و برای آنکه ذهن بتواند آنها را درک کند
به یک سلسله عمليات مادی و نيز به شرایط مادی خاص ،همچون
اعصاب ،مغز و مانند آن نيازمند است ،اما خود مفاهيم حاصل ،بخشپذیر
نيستند ،امتداد ندارند ،جایی را اشغال نمیکنند و سایر ویژگیهای اجسام
را ندارند.
با این حال ،در ميان انواع مفاهيم حصولی که ذهن آنها را درک و
انتزاع میکند ،از جهت دوری و نزدیکی به ویژگیهای اجسام و مادیات،
تفاوت وجود دارد و این امر ،موجب میشود که علم حصولی دارای
مراتبی باشد .مثالً ادراک حسی ،مانند موجودات جسمانی ،جزئی و
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مشخص است و برای درک آن ،ارتباط مستقيم با موجود جسمانی الزم
است .اما ادراک عقلی ،نه مانند اجسام ،جزئی است ،نه هنگام درک آن،
الزم است با مصداقی محسوس از آن ،ارتباط داشته باشيم .مفاهيم خيالی،
حالت واسطه دارند ،و با اینکه درکی جزئی و مشخص در اختيار ما قرار
می دهند ،نيازی نيست هنگام درک آنها ،با آنچه از آن حکایت میکنند
ارتباط حسی داشته باشيم .بدین ترتيب ،چنانچه مراتب درک و انتزاع علوم
حصولی را از جهت نزدیکی و دوری به ماده و مادیات در نظر بگيریم،
ابتدا مرتبه حس قرار خواهد داشت ،سپس مرتبه خيال و در انتها ،مرتبه
عقل.

۹

در واقع ،مفاهيم حسی به طور مستقيم از محسوسات دریافت میشوند
و برای ادارک آنها کافی است شرایط احساس آنها فراهم باشد .مفاهيم
خيالی برگرفته از محسوسات نيز پس از ادراک حسی ساخته میشوند و
احياناً با کمک تخيل با یکدیگر ترکيب میشوند .اما تعميم مفاهيم جزئی
حسی و خيالی برگرفته از محسوسات و دستیابی به مفاهيم عقلی آنها،
مانند مفاهيم رنگها ،و نيز درک مفاهيم عقلی برگرفته از اموری که
مستقيماً با علم حضوری درک میشوند ،مانند مفاهيم کلی شادی و غم،
وابسته به این است که پيش از آن چنين ادراکاتی صورت گرفته باشد .به
جهت وجود مراتب مزبور در درک و انتزاع علوم حصولی ،درک امور
حسی آسان تر از درک امور خيالی ،و درک امور خيالی سادهتر از درک
مفاهيم عقلی است .درک مفاهيم عقلی مرکب نيز در مرتبه بعد قرار
میگيرد؛ زیرا نيازمند ترکيب مفاهيمی است که از قبل ،ادراک شدهاند.
 .۹ر.ک :ابنسينا ،اإلشارات و التنبيهات ،ج ،2ص۳26؛ و صدرالدین الشيرازی ،األسفار ،ج،4
ص.6۹4
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همچنين در ميان مفاهيم عقلی ،درک مفاهيم منطقی و فلسفی ،نيازمند
تأمل و مقایسههای خاصی نيز هست و ذهن مخاطب باید آمادگی برای
چنين انتزاع هایی داشته باشد تا بتواند آنها را درک کند .در این ميان،
مفاهيمی که به مقایسه کمتری احتياج دارند و به محسوسات نزدیکترند،
مانند برخی مفاهيم ریاضی ،راحتتر قابل انتزاع هستند تا مفاهيمی که به
مقایسه های بيشتر نياز دارند و از محسوسات دورترند ،مانند مفاهيم
«بهرهوری»« ،عليت»« ،عدالت» و «موجود بیزمان».
به همين جهت ،درک استداللهای ریاضی و فلسفی ،برای ذهنهایی
که ورزیدگی کامل در انتزاع مفاهيم را نداشته باشند دشوارتر از درک علوم
تجربی و نقلی است .نيز درک مفاهيم ریاضی ،از آن جهت که به
محسوسات مربوط میشوند ،آسانتر از درک مفاهيم ماوراء طبيعی است.
بر اساس مبنای مزبور ،در سالمت معنویو رشد معنویت ،باید در کنار
توجه به مراحل رشد و ظرفيت و استعداد افراد در تجرید و انتزاع مفاهيم،
به مراتب علم حصولی توجه داشت .برای مثال ،تخيل امور عقلی و ماوراء
طبيعی از راه تشبيه معقول به محسوس ،میتواند درک آنها را تا حدی
آسانتر کند.
 .7وابستگی معرفتهای عملی به معرفتهای نظری

معرفتهای عملی به معرفتهای نظری وابستهاند .میدانيم که بسياری از
معرفتهای ما دربارة عمل نيستند؛ مانند اینکه «آب در صد درجه
سانتیگراد میجوشد» یا «نيرو و شتاب رابطه مستقيم دارند» .از سوی
دیگر ،شکی نيست که برخی معرفتها مستقيماً به عمل مربوط میشوند.
برای مثال ،دانستن اینکه چه کاری خوب است یا چه باید کرد از
معرفتهای عملی محسوب میشوند .به اصطالح ،معرفتهای نظری از
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هست و نيستها سخن میگویند و معرفتهای عملی از ارزشها ،بایدها
و نبایدها .اما چنان نيست که ميان این دو دسته از معرفت ،مرز غير قابل
نفوذی وجود داشته باشد و معرفتهای نظری و عملی کامالً با یکدیگر

بیارتباط و بيگانه باشند ۹.برای مثال ،دانستن اینکه چه کاری برای ما مفيد
و سودمند است یا موجب سعادت و کمال ما است ،از جمله معرفتهای
نظری است که با واسطه به عمل نيز مربوط میشود .زیرا ،بنابر مبانی
ارزششناختی ،ارزش ها پشتوانه واقعی دارند .بدین ترتيب ،قطعاً توجه به

 .۹قابل ذکر است که غالب اندیشمندان اسالمی احکام و گزارههایی از نوع «عدالت خوب است»
را از مشهورات دانسته و آنها را در قبال ضروریات قرار دادهاند و در نتيجه ،تصریح کردهاند که
چنين گزارههایی نمیتوانند در مقدمات برهان مورد استفاده قرار گيرند .اما برخی از ایشان
تصریح کردهاند که این گزارهها از آن جهت از مشهورات محسوب میشوند که اعتقاد به آنها به
جهت شهرت آنها است و در این صورت است که نمیتوان آنها را مقدمه برهان قرار داد ،اما
برخی از همين گزارهها را عقل با برهان و به طور یقينی نيز اثبات میکند؛ به عالوه ،همه اوليات
نيز به یک اعتبار از مشهورات هستند( .ر.ک :ابنسينا ،الشفاء :المنطق ،ج ،۳کتاب البرهان ،ص44؛
همو ،منطق دانشنامه عالئی ،ص۹2۹ـ۹22؛ نصير الدین طوسی،أساس االقتباس ،ص۳64ـ)۳67
و الزمه این سخن این است که از معرفتهایی عملی که با برهان عقلی اثبات شوند میتوان در
مقدمات برهان استفاده کرد .نيز بزرگانی همچون عالمه طباطبایی ،این گونه ادراکات را از سنخ
ادراکات اعتباری ،و اقامه برهان بر آنها را ناممکن دانستهاند .اما دقت در سخنان ایشان نيز روشن
می کند که ایشان تنها رابطه مستقيم منطقی ميان این دو دسته معرفت را منکر شدهاند ،و با این
حال ،تصریح کردهاند که این اعتبار بر حقيقت استوار و دارای آثار واقعی است (ر.ک :سيد
محمدحسين طباطبایی ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،2ص2۹2 ،۹4۹ ،۹۳۱ـ ،2۹۱و 2۳6؛
همو ،الميزان فی تفسير القرآن ،ج ،۳ص ،)2۱۱تشریع و قانونگذاری باید از بذر تکوین و وجود
رشد یابد (ر.ک :همان ،ج ،۹ص )4۳و همين قوانين و تکاليف هستند که ارتباط حقيقی با کمال
انسان داشته موجب تحصيل عقائد ،اخالق و ملکاتی در انسان میگردند که مالک سعادت در
دنيا و آخرت هستند( .ر.ک :همان ،ج ،2ص62ـ )6۱البته ،به نظر میرسد با تحليل دقيق مفاهيم
ارزشی و الزامی همچون خوب و بد و باید و نباید ،حتی میتوان معرفتهای عملی را به
معرفتهای نظری تحویل برد (ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،فلسفه اخالق ،ص۳۳ـ.)۹66
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کمال حقيقی انسان و راه دستیابی به آن ،راهنمای خوبی برای آن است
که بدانيم در چه مسيری باید گام برداریم.

۹

بر اساس این مبنا ،دستورالعملهای مربوط به حفظ و ارتقای سالمت
معنوی تبيينپذیر و قابل استدالل هستند .به عبارت دیگر ،با توجه به این
مبنا در مبحث سالمت معنوی ،میتوان از معرفت به خدا واوصاف او،
رابطه خداوند با مخلوقات ،راه ارتباط با او ،و هدف زندگی ،و سایر
بينشهای مربوط ،برای معرفت به رفتارهای الزم جهت حفظ و ارتقای
سالمت معنوی استفاده کرد.
 .8ابزارهای معرفت دينی

ابزارهای معرفت دینی ،عبارتند از :وحی ،الهام ،تحدیث ،شهود ،تجربه
دینی ،عقل ،حس و مرجعيت .با توجه به تعریف مورد نظر از دین ،که
«مجموعة معارف الزم برای وصول انسان به سعادت و کمال او است»،
میتوان گفت اوالً زبان دین ،زبانی معرفتبخش است ،نه صرفاً زبان بيان
احساس یا تمثيل و اسطوره ،و ثانياً معرفتهای دینی دارای انواعی هستند
و از راههای مختلف به دست میآیند.
معرفت دینی را نيز همچون معرفتهای دیگر بشری ،میتوان به دو
نوع حضوری و حصولی تقسيم کرد .در بخش معرفت حضوری ،چنانکه

 .۹رابطه جهانبينی و ایدئولوژی از جمله مصادیق رابطه معرفتهای نظری و عملی است .در این
باره ر.ک :مرتضی مطهری ،مقاالت فلسفی ،ج ،۳ص۹62ـ۹6۱؛ همو ،مقدمهای بر جهانبينی
اسالمی ،ج ،۳ص۱7ـ۹66؛ همو ،نقدی بر مارکسيسم ،ص۳۹ـ۳2؛ همو ،مسأله شناخت،
ص۹۳ـ۹۳؛ محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات ،۹/۹ ،ص62۳ـ6۳2؛ همو ،ایدئولوژی تطبيقی،
ص ۳و  . 4نيز درباره رابطه ارزش و واقع و تاریخچه آن ،ر.ک :محسن جوادی ،مسأله باید و
هست :بحثی در رابطه ارزش و واقع.
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پيش از این گفتيم ،میتوان با اندکی مسامحه ،راه یا ابزار کلی معرفت را
«شهود» ناميد .در حوزة معرفت دینی ،یافتن بیواسطة رابطة وجودی خود
با خدای متعال ،و تجربة حاالت مختلف درونیای که در اثر توجه به این
رابطه حاصل می شوند ،همچون خوف و خشيت ،رضا و تسليم ،توکل،
صبر ،محبت ،اخبات ،ذلت و عبودیت ،که گاه «تجربة دینی» ناميده
میشود ،با معرفت حضوری و شهودی اتفاق میافتد.

همچنين وحی (القای پيام ویژه رسالت به پيامبران) ۹،الهام (القای پيام

 .۹وحی بنابر معنای لغوی ،به هر نوع اعالم سریع ،پنهانی و اشارهوار اطالق میشود (ر.ک:
ابنمنظور ،لسان العرب ،و الراغب االصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن) .در قرآن کریم نيز این واژه
به همين معنای عام در موارد متعدد ،از جمله در تدبير عمومی عالم هستی (ر.ک :فصّلت،)۹2 ،
هدایت غریزی و فطری حيوانات ،مانند وحی به زنبور عسل (ر.ک :نحل ،)42 ،القای مطلب با

اشاره ،مانند اشاره حضرت زکریا به مردم بدون تکلم (ر.ک :مریم۹6 ،ـ )۹۹و القای به قلب یا

الهام ،مانند وحی به مادر حضرت موسی( ر.ک :قصص )7 ،یا وحی به حواریين حضرت

عيسی( ر.ک :مائده )۹۹۹ ،یا خطورات شيطانی (ر.ک :انعام )۹2۹ ،به کار رفته است .اما این

واژه در اصطالح خاص ،تنها به نوعی الهام که القای پيام رسالت به پيامبران الهی است اطالق
میشود .وحی بدین معنای خاص ممکن است بدون واسطه از جانب خداوند باشد ـ همان گونه
که در یک مورد ،قرآن کریم ،تنها وحی را به این معنای اخص اطالق کرده است (ر.ک :شوری،

 )۳۹ـ یا با واسطهای باشد که آن واسطه القا کننده پيام نيست ،مانند وحی به حضرت موسی با
واسطه درخت در کوه طور ،و وحی به حضرت ابراهيم در خواب ،یا با واسطهای باشد که خود
واسطه ،القا کننده پيام و فرشته وحی است ،که در این صورت نيز ممکن است فرشته وحی دیده
شود یا صرفاً صدای او شنيده شود.
اما صرف نظر از انواع وحی رسالت ،آنچه مقتضای براهين عقلی اثبات نبوت عامه است،
لزوم انتقال پيام هدایت الهی به بشر است به گونهای که از هرگونه تغيير ،استنباط شخصی،
نسيان ،خطا و تحریف ،از مرحله صدور از جانب خدای متعال تا مرحله ابالغ به مردم ،مصون و
محفوظ باشد؛ مطلبی که مورد تأکيد و تأیيد دليل نقلی نيز هست (عَالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِّرُ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَداً إِال مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَهُ يَّسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا
رِسَاالتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحّْصَى كُلَ شَيْءٍ عَدَداً؛ جنّ24 ،ـ .)22در واقع ،سایر 
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ویژگی های وحی رسالت تنها با اخبار کسی که به او وحی شده قابل تبيين است و صحت
مدعای چنين افرادی پس از اثبات نبوتشان با دالیلی همچون معجزه ،به مقتضای دالیل عصمت
پيامبران تضمين میشود .بنابراین گرچه ممکن است وحی را نيز نوعی الهام بدانيم ،اما باید توجه
داشت که در وحی ،محتوای پيام و مفاهيمی که باید به مردم منتقل شود ،بدون هيچ کم و کاست
و تغيير ،دریافت ،حفظ و ابالغ میشود و بنابراین با الهامهایی که برای افراد عادی حاصل
میشود یا مکاشفاتی که به جهت کسب وارستگیهای روحی یا از راه ریاضتهای خاص برای
همه قابل حصول است و تفسيرهای ذهنی آنها خطاپذیر است و حتی ممکن است از نوع
القائات شيطانی باشد کامالً متفاوت است؛ چنانکه وحی با تجربهای دینی که به اختيار تجربهگر
وابسته است و راه تحصيل آن آموختنی است و از سوی دیگر ،صرف یافتن حالتی درونی است
و تجربهگر با مفاهيمی که از پيش دارد حالت خود را تفسير میکند ،و در نتيجه ،استنباط
شخصی و امکان اشتباه وی در تفسير یافتههای خودش راه دارد ،نيز کامالً متفاوت است.
بدین ترتيب ،وحی رسالت را چنانچه بتوان به یک معنا نوعی الهام یا تجربه دینی پيامبر
دانست ،ویژگی هایی منحصر به خود دارد که آن را از هر نوع ادراک دیگر به کلی متمایز میکند:
از جمله ویژگی های وحی این است که دریافت کننده وحی به سبب نبوغ خاص یا صرفاً به
جهت کسب وارستگیهایی به دریافت آن نائل نمیآید ...( ،وَلَكِنَ اللَهَ يَجّْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ
 ...؛ آل عمران ،)۹7۱ ،چه آنکه امامان معصوم از جهت وارستگیها و فضایل باطنی از همه
پيامبران بجز پيامبر خاتم برتر بودند و با این حال ،به آنها وحی رسالت نمیشده است .بنابراین،
چنان نيست که با اختيار و کسب برخی ویژگیها یا انجام ریاضتهای ویژه ،بتوان به دریافت
وحی نائل آمد .دیگر آنکه وحی در اختيار شخصی که به پيامبری رسيده نيز نيست و چنان
نيست که پيامبر هر وقت بخواهد یا هرگاه عملی خاص انجام دهد به دریافت وحی نائل شود؛
بلکه ممکن است پيامبر مدتی منتظر وحی باشد و به او وحی نشود (ر.ک :تفاسير قرآن ،ذیل
سوره ضحی)؛ و در حالی که انتظار وحی را ندارد آن را دریافت کند (وَمَا كُنْتَ تَّرْجُو أَنْ يُلْقَى
إِلَيْكَ الْكِّتَابُ إِال رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ...؛ قصص .)24 ،بدین ترتيب ،شخص پيامبر نيز در دریافت
وحی هيچ اختياری ندارد و منفعل محض است ،و نه نوع وحی ،و نه زمان یا مکان دریافت آن را
انتخاب نمیکند .ویژگی دیگر وحی که آن را به لحاظ اعتبار معرفتی از مکاشفات ،الهامات و
تجارب دینی عادی ممتاز میکند آن است که پيامبر با وحی ،پيام رسالت را از جانب خداوند
دریافت میکند ،نه آنکه صرفاً به حالی دست مییابد و با مفاهيم ذهنی و قوه خيال خود آن را به
صورت رسالتی از جانب خداوند تفسير میکند.
با توجه به آنچه در قرآن کریم درباره وحی به انبيا آمده است میتوان گفت :پيامبر ممکن
است عالوه بر دریافت مفاهيمی که باید به مردم ابالغ شود ،پيام وحی را نيز بشنود ،مانند 
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مخفی به کسی) ،تحدیث (سخن گفتن فرشتگان با معصومان یا برخی
اوليای خدا) ،میتوانند از راههای القای برخی معارف و علوم دینی ،به
افرادی خاص باشند .معارفی که از این راهها در درون دریافت کنندگانِ
پيامْ ایجاد می شود از نوع علم حضوری و شهودی است؛ یعنی شخصی که
چنين پيامهایی را دریافت می کند ،بدون واسطه از وجودشان در درون
خود آگاه میشود و آنها را مییابد .البته معرفتی که از این راه به امور دیگر
پدید می آید ،نسبت به آن امور ،از نوع علوم حصولی است .مثالً چنانکه
پيامی درباره حکمی شرعی به کسی القا شود ،معرفت نسبت به آن حکم
شرعی از نوع علوم حصولی خواهد بود .بدین ترتيب ،میتوان این راهها
را که دارای دو حيثيت هستند از جهتی از راههای معرفت حضوری و از
جهتی از راههای معرفت حصولی در دین به حساب آورد.
همچنين ابزارهای حس و عقل نيز برای کسب بسياری از معرفتهای
دینی به کار میروند .برای مثال ،دیدن معجزه انبيا که یکی از راههای اثبات
نبوت آنها است ،دیدن یا شنيدن آیات قرآن کریم و روایات منقول از
معصومان یا دیدگاه فقها و اسالمشناسان ،که از راههای معمول ما برای
کسب بسياری از معرفتهای دینی است با ابزارهای حسی صورت
می پذیرد .چنانکه پيش از این خاطر نشان کردیم ،اتکا به کالم خداوند و
 ندایی که به حضرت موسی وحی شد و به شنيدن آن دعوت گردید (ر.ک :طه۹۹ ،ـ )۹۳یا

آن را به صورت نوشته نيز ببيند ،چنانکه برای حضرت موسی الواح نازل شد (ر.ک :اعراف،

 ۹۳6 ،۹6۳و  ،) ۹۳6و حتی ممکن است از طریق وحی ،الفاظی معين به قلب پيامبر القا شود .در
این صورت ،ابزارهای ادراکی شخص پيامبر در تعیین الفاظ خاص برای انتقال مفاهيم نيز هيچ
نقشی ندارند ،چنانکه به تصریح قرآن کریم ،خود قرآن از همين نوع وحی بر پيامبر گرامی

اسالم بوده و عين الفاظ قرآن به زبان عربی بر ایشان نازل شده است (ر.ک :یوسف2 ،؛ رعد،
۳7؛ نحل۹6۳ ،؛ طه۹۹۳ ،؛ شعرا ،۹۱۳ ،زمر22 ،؛ فصلت ۳ ،و 66؛ شوری7 ،؛ زخرف۳،؛ احقاف،
.)۹2
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سخنان منقول از معصومان برای معرفت به محتوای آنها ،از نوع مرجعيت
است که از ابزارهای فرعی معرفت دینی در بخش معرفتهای حصولی
محسوب میشود .به عالوه ،عقل ـ که در برخی تعابير دینی به عنوان

حجت باطنی معرفی شده است ۹ـ بنيادیترین معارف دینی ،از قبيل اثبات
وجود خداوند و اوصاف او ،لزوم اطاعت از خداوند متعال ،و نيز لزوم

نبوت و اثبات معاد را در اختيار ما قرار میدهد.
از این مبنا ،در توضيح اعتبار برخی از انواع معرفتهای دینی در مبنای
بعد استفاده خواهيم کرد.
 .3اعتبار انواع معرفتهای دينی

معرفتهای یقينی دین معتبرند و نيز معرفتهای ظنی که دليل معتبری
برای عمل به آنها وجود دارد ،در عمل ،معتبرند .گفتيم که معرفتهای
دینی به دو دسته ـ معرفتهای حضوری و حصولی ـ قابل تقسيم هستند.
معرفتهای حضوری دینی مانند سایر معرفتهای حضوری ،خطاناپذیر و
معتبرند .اما همانگونه که گفتيم ممکن است این معرفتها خود حاوی
پيام و معرفت به اموری دیگر باشند ،مانند معرفت از راه وحی و الهام .در
این صورت ،تضمين واقعنمایی محتوای این معارف ،وابسته به استداللی
است که اعتبار آنها را اثبات میکند .بنابراین ،چنانچه استدالل معتبری
واقعنمایی برخی از این راهها را اثبات کند ،معرفتهای دینی حاصل از
آنها معتبر خواهند بود ،همان گونه که درباره طریق وحی به پيامبران ،یا
الهام به معصومان و سخن گفتن فرشتگان با آنها ،چنين ضمانت صحت
و اعتباری اثبات می شود .برای مثال ،دليل حکمت و قدرت الهی که
مقتضای ارسال پيامبران و نشان دادن راه سعادت و کمال حقيقی به
 .۹ر.ک :الکلينی ،الکافی ،ج ،۹ص۹4؛ الحر العاملی ،وسائل الشيعه ،ج ،۹۳ص.267
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انسانها است ،مقتضی آن است که وحی ـ یعنی همان پيامی که پيامبران
مأمور رساندن آن به انسانهای دیگر هستند ـ کامالً مصون از تغيير و خطا،
دریافت ،حفظ و برای مردم بيان شود .همچنين عصمت معصومان ضامن
خطاناپذیری محتوای الهاماتی است که به آن بزرگواران میشود .اما
معرفتی که فردی عادی از طریق خواب یا نوعی الهام ،مثالً درباره حکمی
شرعی پيدا می کند ،چنين ضمانت صحتی را ندارد ،بلکه ممکن است
برخی از آنها از القائات شيطانی باشد.
همچنين معرفتهای عقلی در حوزة دین همچون دیگر معرفتهای
عقلی ،چنانچه بر مبانی یقينی معرفتْ مبتنی باشند ،کامالً معتبرند .بدین
ترتيب ،اساسی ترین معتقدات دین اسالم ،همچون وجود خدای متعال و
توحيد ،و نيز نبوت عامه و معاد با استفاده از راه عقل اثبات میشوند.
دالیل عقلی ،همچنين پشتوانه اعتبار سایر راهها و ابزارهای معرفت
حصولی معتبر هستند .برای مثال ،چنانکه اشاره شد ،عصمت پيامبر و امام،
که پشتوانة اعتبار مرجعيت قول آنها است با دليل عقلی اثبات میشود .نيز
اعتبار معرفت های حسی در حوزة دین ،مانند دیدن معجزة پيامبر یا دیدن
و شنيدن قرآن کریم ،روایات پيشوایان دین و دیدگاههای اسالمشناسان،
همچون دیگر معرفتهای حسی ،نزدیک به بدیهی تلقی میشود ،هرچند
با دالیل عقلی میتوان اعتبار آنها را نيز اثبات نمود.قرآن کریم نيز به
مهمترین ابزارهای کسب معرفت اشاره کرده است :وَجَعَلَ لَكُمُ الّسَمْعَ
وَالْأَبّْصَارَ وَالْأَفْئِدَة۹؛ أَفَال تَعْقِلُون.

2

 .۹نحل72 ،؛ سجده ۱،و ملک.2۳ ،
 .2بقره 66 ،و 74؛ آل عمران4۳ ،؛ أنعام۳2 ،؛ أعراف۹4۱ ،؛ یونس۹4 ،؛ هود۳۹ ،؛ یوسف۹6۱ ،؛
أنبياء۹6 ،و 47؛ مؤمنون26 ،؛ قصص46 ،؛ صافّات.۹۳2 ،
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مرجعيت گفتة معصومان نيز با پشتوانة دليل عصمت آن بزرگواران ،به
محتوای کالم ایشان اعتبار کامل میبخشد .اما اخبار و روایاتی که دیگران
از قول پيشوایان دین نقل کردهاند ،در صورتی اعتبار معرفتی دارند که از
راه تواتر یا قرائن قطعی دیگر ،گفته معصوم را اثبات کنند ،مانند حدیث
متواتر غدیر خم ،که صدور و نيز داللت آن قابل تردید نيست .اما در
صورتی که دليل قطعی برای صدور آنها از معصومان وجود نداشته باشد
یا داللت روشن و غير قابل تردیدی نداشته باشند ،به مفاد آنها نمیتوان
یقين کرد.
البته در صورتی که دليلی قطعی بر اعتبار برخی اخبار از جهت عمل،
وجود داشته باشد ،باید آنها را مبنای عمل قرار داد ،هرچند به لحاظ
معرفتی یقينی نباشند .بدین ترتيب ،دالیل قطعی عقلی یا نقلی که پيروی
عملی از برخی اخبار و روایات ظنی را الزم میدانند ،پشتوانة اعتبار عملی
آنها هستند ،مانند اعتبار عملی اخباری که راویان آن شناخته شده و کامالً
مورد وثوق باشند.

۹

از آنجا که فهم معارف دینی از راه نقل ،متوقف بر تشخيص روایات
معتبر و فهم مفاد و مراد آنها است ،کسانی که با متدولوژی صحيح فهم
دین (روش فقاهت) ،معارف دینی را استنباط میکنند ،مرجع نهایی قابل
اعتماد برای ارائه این گونه معارف به دیگران هستند.
البته بسياری از معرفتهایی که با روش فقاهت استنباط میشوند یقينی
نيستند ،مانند معرفت های مربوط به اعتقادات فرعی و بسياری از فروعات
عملی دین .طبعاً معرفتهای ظنی مزبور درجه اعتبار معرفتهای یقينی را

 .۹شرایط اعتبار و حجيت اخبار و روایات ،هم از جهت صدور و هم از جهت داللت در علم
«اصول فقه» ،به دقت مورد بحث و بررسی قرار میگيرد.
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نخواهند داشت و بنابراین ،نمیتوان آنها را به طور قاطع به دین نسبت داد.
به عالوه ،ممکن است ميان دینشناسانی که با روش درست به استنباط
می پردازند ،در برخی موارد اختالف نظرهایی در فهم معارف دینی وجود
داشته باشد .در این صورت ،چنانچه معرفتهای مزبور به عمل مربوط
باشند ،تنها آن دسته از آنها برای عمل معتبرند که با بهرهگيری از باالترین
توان علمی و به دور از تمایالت نفسانی ،بر اساس روش فقاهت ،از منابع
دین استنباط شده باشند و از این جهت است که بر دیگر مسلمانان الزم
است در حد توان بکوشند داناترین فقيه باتقوا را شناسایی کرده و دیدگاه
او را مبنای عمل به وظایف دینی خود قرار دهند .به عبارت دیگر ،این
معرفتها گرچه یقينی نيستند ،اما برای عمل ،حجت و معتبرند.
بدین ترتيب ،هر دیدگاهی درباره معارف دینی از جانب هر کس معتبر
نيست و در فهم معارف دین ،بجز معارف قطعی عقلی که برای همه
مسقيماً قابل شناخت است ،تنها میتوان به اسالمشناسان واقعی که به طور
روشمند از منابع دین استنباط میکنند ،اعتماد کرد و در مواردی که
معرفت باید مبنای عمل قرار گيرد ،اما معرفت یقينی قابل حصول نيست و
ميان فقها نيز اختالف نظر وجود دارد ،باید نظر اعلم را مبنای عمل قرار
داد.
با توجه به این مبنا ،برای استناد مبانی سالمت معنوی و نيز شاخصها
و گویههای آن به اسالم ،عقل قطعی و فهم برجستهترین کارشناسان اسالم
از قرآن و روایات معصومين منابع معتبر خواهند بود.
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مبحث دوم ـ مبانی هستیشناختی
 .2مراتب داشتن موجودات

موجودات دارای مراتب وجودی مختلفاند .موجودات مختلف در
برخورداریها و داراییهایشان با یکدیگر متفاوت هستند .برای مثال ،جسم
دارای امتداد است و وجودش در جهات مختلف و نيز در زمان پخش است،
جرم دارد و به نسبت جرمش ،قوه جذب اجسام دیگر را دارد و مانند آن؛
گياه ،عالوه بر اینها ،رشد و نمو ،توليد مثل و تغذیه دارد؛ حيوان ،افزون بر
موارد یاد شده ،دارای احساس و حرکت ارادی است؛ و انسان ،عالوه بر همه
اینها ،دارای عقل و فکر است .همچنين موجودات فرامادی ،دارای وجود
جمعی هستند ،و از علم ،اراده و سایر ویژگیهایی برخوردارند که موجودات
مادی آنها را ندارند.
اگربه تفاوت موجودات بر اساس برخورداریها و داراییهایشان توجه
کنيم درمییابيم که میتوان آنها را بر حسب این برخورداریها و داراییها
مرتب کرد ،به گونهای که هر مرتبه باالتر ،از مرتبه پایينتر برخوردارتر و
داراتر باشد .پس میتوان گفت :موجودات دارای مراتب مختلفی از
برخورداری و دارایی وجودی هستند .این برخورداری و داراریی را «کمال»
مینامند .پس میتوان گفت :موجودات دارای مراتب مختلفی از کمال وجود
هستند.
با توجه به آنچه صدر المتألهين در حکمت متعاليه تحت عنوان
«تشکيک وجود» بيان کرده و آن را بر «اصالت وجود» مبتنی نموده است،
مراتب داشتن موجودات ،به نحوی روشنتر قابل تبيين است .در این
تبيين ،اساساً کل عالم هستی از سنخی واحد و دارای حقيقتی یگانه و در
عين حال ،شامل مراتب مختلف است و از این جهت ،همه هستی شبيه
نور است و تفاوت موجودات به تفاوت نورها ،و اختالف مراتب طولی
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وجود ،به شدت و ضعف کمال آنها است.
با ضميمه کردن این که انسان دارای مراتب طولی است و به تدریج
تغيير میپذیرد ـ چنانکه در مبانی پنجم و ششم انسانشناختی مورد بحث
قرار خواهد گرفت ـ میتوان نتيجه گرفت که :سالمت معنوی ذو مراتب و
دارای مراحل طولی مختلف میباشد.
 .1تقسیم موجودات به مادی و فرامادی

موجودات به مادی و فرامادی تقسيم میشوند .گرچه درباره اشيای
پيرامون خود می توانيم به کمک ابزارهای حسی اطالعاتی دریابيم ،اما ابعاد
جهان پهناور به اندازهای وسيع است که شاید تا پایان عمر نيز نتوانيم
اطالعی از بسياری از موجودات محسوس آن به دست آوریم؛ زیرا چه بسا
صدها سال دیگر یا بيشتر برای آنکه حتی نوری از آنها به چشم یا
دستگاه های دریافت امواج برسند زمان نياز باشد .با این حال ،همه این
موجودات را محسوس به حساب میآوریم ،چه آنها را که تا کنون با
ابزارهای حسی ادراک شدهاند و چه موجوداتی را که در صورت فراهم
بودن شرایط ،قابل ادراک حسی هستند.
اما همه موجودات هستی ،مادی و محسوس نيستند؛ بلکه در جهان
هستی ،موجوداتی فرامادی نيز وجود دارند که اساساً قابل درک حسی
نمیباشند .بر این اساس ،عالم هستی به عالم «شهادت» ،که با حس قابل
۹
درک است ،و عالم «غيب» ،که قابل درک حسی نيست ،تقسيم میشود.
 .۹ر.ک :بقره۳ ،؛ حشر22 ،؛ انعام7۳ ،؛ توبه  ۱6و ۹6۳؛ رعد۱ ،؛ مؤمنون۱2 ،؛ سجده4 ،؛ زمر،
64؛ جمعه 2 ،و تغابن .۹2 ،البته غيب و شهادت نسبی هستند و ممکن است چيزی نسبت به
کسی غيب و نسبت به کسی دیگر شهادت باشد ،و غيب مطلق ،ذات خداوند متعال است که
برای هيچکس قابل ادراک نيست( .ر.ک :سید محمدحسين طباطبایی ،الميزان ،ج ،۹۹ص،۳۳7
ذیل آیه  ۱از سوره رعد)
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موجودات فرامادی ،بر خالف مادیات ،قابل ادراک حسی نيستند ،و
امتدادهای زمانی یا مکانی ندارند ،یعنی چنان نيست که وجودشان در جهات
مختلف مکانی ،مانند باال و پایين و چپ و راست ،پخش و بخشپذیر باشد
و در طول زمان به تدریج بخشهایی از وجودشان تحقق یابد؛ بلکه دارای
وجودی جمعی هستند .بنابراین ،موجودات فرامادی ،قابل رؤیت نيستند ،و
نمیتوان با اشاره ،بخشهای مختلف وجود آنها را نشان داد یا از یکدیگر

متمایز کرد .

چنانکه در مبنای نخست از مبانی الهياتی خواهيم گفت ،خداوند متعال،
که دارای باالترین درجات کمال وجود است ،موجودی غير مادی و مجرد
است .همچنين در مبانی انسانشناختی توضيح خواهيم داد که روح انسان
دارای ویژگیهایی است که قابل تفسير مادی نيستند .به همين جهت،
هویت حقيقی انسان که مربوط به روح او است ،دیدنی نيست و با
واحدهای طول ،سطح یا حجم قابل اندازهگيری نمیباشد ،و همينطور
است حاالت روحی ،مانند شادی ،لذت و اميد که نه دیدنی هستند ،و نه
طول و عرض و ارتفاع دارند.
اینک در صدد تعيين موجودات فرامادی نيستيم و تنها به این بسنده
میکنيم که بنا بر هستیشناسی اسالمی ،موجودات هستی ،به مادیات
منحصر نيستند ،و موجودات فرامادی نيز وجود دارند.
بدون این مبنا ،وجود خداوند متعال به عنوان مهمترین مبنای الهياتی
در سالمت معنوی از دیدگاه اسالم ،قابل تبيين نيست .همچنين با پذیرفتن
این مبنا ،امکان پذیرش روح ،به عنوان بُعدی از ابعاد انسان که وجودی
نامحسوس ،فرامادی و جاودانه داشته ،حقيقت وجودی انسان را تشکيل
میدهد ،فراهم می شود .این مبانی و نتایج آن به تفصيل در انسانشناسی
مورد بحث قرار میگيرند.
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 .9تدريجی بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده

همه موجودات مادی (جسمانی) و نيز موجوداتی که در فعل خود به
مادیات و اجسام نياز دارند ،وجودشان تدریجی و دارای امتداد زمانی
است.
هر موجود مادی ،دارای زمان است و بخشهای فرضی وجودش به
تدریج موجود و معدوم میشوند .همچنين برخی از موجوداتی که
ویژگی هایی فرامادی دارند ،در انجام دادن کارهای خود به موجودی مادی
نيازمند هستند و از طریق ارتباط با آن موجود مادی افعال خود را انجام
می دهند .برای مثال ،گرچه روح انسان فرامادی است ،اما برای دیدن،
شنيدن ،فکر کردن ،تصميم گرفتن ،حرکت دادن اجسام و دیگر افعال خود،
به بدن نياز دارد و همه این کارها را با واسطهگری ابزارهای مادی در بدن
خود انجام میدهد .این گونه موجودات که در فعل خود نيازمند جسم و
متعلق به ماده هستند ،به تبع آن جسم ،به تدریج تغيير میکنند.
برای مثال ،ما به تدریج با اشيای مختلف آشنا میشویم ،به
دانستههایمان ،اعم از دیدنیها ،شنيدنیها و اطالعات دیگرمان به تدریج
افزوده میشود؛ به تدریج بر اشيا و اشخاص پيرامون خود تأثير میگذاریم:
میسازیم ،آموزش میدهيم ،راهنمایی میکنيم؛ و نيز از اشيا و اشخاص
پيرامون خود ،به تدریج تأثير میپذیریم :رشد میکنيم ،میآموزیم و
استعدادهایمان به تدریج شکوفا میشوند .پس موجودات مادی و نيز دیگر
موجوداتی که متعلق به ماده هستند ،دارای وجودی تدریجی هستند.
تدریجی بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده ،با اثبات «حرکت
جوهری» در حکمت متعاليه صدرایی ،به صورتی روشنتر قابل تبيين
است .بنا بر حرکت جوهری ،همه موجودات مادی ،دارای حقيقتی سيّال و
پویا هستند که وجودشان با همه آثار و ویژگیهایشان پيوسته در حال
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نوشدن ا ست و هيچ بخشی از وجود سيًالشان ،ثابت و ساکن نيست.
موجودات متعلق به ماده نيز گرچه در اصل وجودشان به ماده نياز ندارند و
لذا می توانند با قطع تعلق از ماده ،باقی بمانند؛ اما هنگامی که برای افعال
خود به موجودی مادی تعلق دارند ،این تغيير جوهری ،پيوسته در وجود
آنها نيز راه مییابد و آنها را دائماً متحول میکند.
از مبنای مذکور میتوان به کمک مبنای اول انسانشناختی که انسان را
مرکب از روح و بدن می داند ،در تبيين این موارد استفاده کرد :روح و بدن
انسان دارای وجودی تدریجی اند ،و به تبع آن ،رشد معنوی در مراتب
گوناگون به تدریج و در مراحل متعدد تحقق مییابد .این مراحل با این
حال ،باید به صورت یک کل به هم پيوسته و بدون مرزهای کامالً دقيق و
مشخص مورد توجه قرار گيرند؛ و آزمونهای سنجش سالمت معنوی نيز
باید به تناسب تدریجی بودن فرایند رشد معنوی تعيين شوند.
 .4وجود تزاحم در عالم ماده

در عالم ماده تزاحمهایی وجود دارد .هر موجود مادی ،فضایی مختص به
خود اشغال میکند ،موجودات زنده برای تغذیه و رشد و نمو خود ،از
موجودات دیگر استفاده میکنند ،و بر اثر عوامل طبيعی به تدریج رو به افول
میگذارند و از بين میروند .این ویژگیها در بسياری از موارد با اصل
وجود ،تداوم وجود یا برخی برخورداریهای موجودات مادی دیگر،
ناسازگار است .برای مثال ،وقتی میگویيم هر موجود مادی (جسم) فضایی
مختص به خود را اشغال میکند ،بدین معناست که موجود مادی (جسم)
دیگر نمیتواند همان فضا را اشغال کند؛ هنگامی که گوسفند برای ادامة
حيات خود از گياه تغذیه میکند ،وجود آن گياه نمیتواند ادامه یابد؛ وقتی
عوامل طبيعی موجب پژمرده شدن گلها و گياهان و پير شدن حيوانات و
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انسانها میشوند ،در واقع ،مانع برخی برخورداریهای آنها از مواهب
حيات میشوند و. ...
از آنجا که فعاليتهای درونی انسان ،از قبيل تفکر ،ادراک ،تصميم ،و
نيز رفتارهای بيرونی ،مانند حرکتهای بدنی و فعاليتهای اجتماعی ،با
کمک ابزارهای مادی و با اثر گذاری بر موجودات مادی دیگر صورت
می گيرند ،این تزاحم در دامنة افعال انسان نيز وجود دارد .برای مثال ،در
یک زمان مشخص نمیتوانيم همه اشيای پيرامون خود را ببينيم ،هم در
تهران باشيم و هم در شهری دیگر ،هم به کسب مهارت شنا بپردازیم و هم
به رانندگی.
بر اساس این مبنا انسان برخوردار از سالمت معنوی باید بتواند با شناسایی
هدف اصلی و اهداف ،انگيزهها و رفتارهای مزاحم با آن ،به هدف اصلی
گرایش بيشتری نشان داده ،رفتارهای متناسب با آن را بر رفتارهای مزاحم
ترجيح دهد.
مبحث سوم ـ مبانی الهیاتی
 .2وجود خداوند کامل مطلق

در ميان موجودات ،موجودی با کمال بینهایت وجود دارد و او خداوند
متعال است .اعتقاد به وجود خداوند ،در دین اسالم ،همچون سایر ادیان
آسمانی ،محوریترین عقيده است .دستیابی به کنه ذات خداوند برای
کسی جز خود خداوند ممکن نيست( ،ال يُدْرِكه بُعدُ الْهِمَم و ال يَنالُه غَوْصُ
الْفِطَن؛ ۹افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست غوّاصان دریای
علوم به او نخواهد رسيد) بدین جهت ،خداوند را به اوصاف او میشناسيم
 .۹نهجالبالغه ،خطبه .۹
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و معرفی میکنيم .شاید از ميان اوصاف الهی ،خالقيت از برجستهترین
اوصاف او به شمار رود ،یعنی عموماً خداوند را به عنوان کسی که سایر
موجودات را خلق کرده و به وجود آورده است میشناسيم .اما خداوند
دارای مجموعهای از صفات ذاتی و فعلی ،ایجابی و سلبی است ،که خود
این صفات حد و حصر معينی ندارند.
اگر بخواهيم خداوند را به صفات ذاتی و ایجابی او معرفی کنيم ،یعنی
بگویيم ذات پاک الهی چگونه است ،مجموعهای از اوصاف را میتوان به
خداوند نسبت داد که هریک بر جنبهای از کماالت وجود داللت دارند .از
دیدگاه اسالم ،وجود خداوند متعال ،نه تنها نسبت به سایر موجودات از
کماالت بيشتری برخوردار است ،بلکه این کماالت به هيچ حدی محدود
و به هيچ قيدی مقيد نيست .بنابراین ،وجود خداوند به گونهای است که از
همه کماالت موجودات دیگر برخوردار است بدون آنکه در او نقص و
ضعفی راه داشته باشد و صفات کمال او به حدّی محدود باشد (ليس
لِّصفّتِه حَدٌ مَحدود؛ ۹برای صفات او حد و مرزی وجود ندارد) ،و به طور
خالصه ،میتوان گفت :از دیدگاه اسالم ،خداوند کامل مطلق است.
از سوی دیگر ،میدانيم همة موجودات مادی ،دارای امتداد و جرم
هستند .همانگونه که در مبنای  6از مبانی هستیشناختی در توضيح
ویژگی های مادی گفتيم ،این بدان معناست که موجودات مادی ،وجود
جمعی ندارند و در جهات مختلف مکانی و نيز در زمان ،پخش و بخش
پذیرند و به عبارت دیگر ،در همه جا و در همه زمانها حضور کامل
ندارند .پس خداوند که کامل مطلق و از همه نقایص مبرّا است ،موجودی
مادی نيست و از زمان و مکان و دیگر محدودیتهای اجسام منزّه است.
 .۹همان.
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به همين دليل ،رشد و نمو و حرکت نيز که مستلزم نداشتن برخی کماالت
در برخی مقاطع زمانی است از ساحت خداوند به دور است ،و خداوند از
آنها نيز منزّه است.
اما خداوند دارای اوصاف و ویژگیهایی مانند علم ،قدرت و حيات است
که مستلزم هيچ ضعف و نقصی نيستند .میتوان گفت :کمال مطلق خداوند که
به معنای بیحد و بینهایت بودن وجود او است ،به گونهای است که در
مراتب وجود ،هيچ مرتبهای نمیتوان فرض کرد که همتراز یا باالتر از مرتبه
وجود خداوند باشد؛ بلکه ـ چنانکه در مبنای  2.2خواهد آمد ـ هر موجود
دیگری فرض شود به تمام معنی ،نيازمند اوست و به اصطالحْ «عين فقر و
ربط» به او است.
از این مبنا می توان برای اثبات مصداق کمال انسان به عنوان هدف
نهایی و معيار اصلی سالمت معنوی از دیدگاه اسالم ـ قرب به خدا ـ
اس تفاده کرد .همچنين بسياری از مبانی الهياتی دیگر مبتنی بر این مبنا است
که در ذیل به آنها میپردازیم.
 .1توحید

خداوند یگانه است .گرچه توحيد اساساً به معنای یگانه دانستن خداوند
است ،در مباحث الهياتی ،از جنبه معرفتی و اعتقادی آن صرف نظر
میکنيم و آن را به معنای یگانگی خداوند به کار میبریم.
یگانگی خداوند به عنوان موجود کامل مطلق ،شامل توحيد در همه
صفات کمالی خداوند میشود که دارای فروع مختلفی است  .گرچه همه
این مبانی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشوند و در اینجا نيازی به
اثبات آنها نيست ،ولی با توجه به اهميت این مبنا در مبحث سالمت
معنوی ،تنها ارتباط منطقی فروع توحيد با یکدیگر را تبيين میکنيم.
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ذات خداوند متعال یگانه و بسيط است .در بسياری از مراتب هستی،
می توان موجودات متعددی را فرض کرد .برای مثال ،ممکن است دو
جسم ،دو گياه ،دو حيوان یا دو انسان ا ز نظر کمال وجود ،هم رتبه باشند.
اما موجودی که در باالترین درجه کمال وجود قرار دارد (خداوند) واحد
است .پس هيچ موجودی هم رتبة خدای یکتا نيست ( ...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
...؛ 2هيچ چيز مانند او نيست) و همه موجودات دیگر از نظر رتبه وجود
در مراتب پایينتر قرار میگيرند .از این حقيقت ،با عنوان «توحيد در
وجوب وجود» نيز یاد میشود.
برای اثبات بساطت و عدم ترکيب در خداوند ،میتوان گفت موجودات
مرکب ،نيازمند و قابل معدوم شدن هستند و از آنجا که خداوند کامل مطلق
است و به چيزی نياز ندارد ( ...وَاهللُ الْغَنِيُ...؛ ۳و خداوند بینياز است) و
همچنين وجودش ضروری است و قابل معدوم شدن نيست (ثُمَ يَبْقَي وَيَفْنَي
كُلُ شَيْء؛ 6آنگاه او باقی میماند و همه چيز فانی میشوند) ،نتيجه میشود
که خداوند مرکب از اجزا نيست( ۳يُوَحَدُ وَال يُبَعَض؛ 4یکتا و بدون جزء است).
 .۹باید توجه داشته که اصطالح فيلسوفان و متکلمان درباره توحيد ذاتی ،با اصطالح عرفا
متفاوت است و آنچه در اینجا تحت عنوان توحيد ذاتی بيان شده است مطابق مصطلح فيلسوفان
و متکلمان است .برای توضيح بيشتر ،ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات ،۹/۹ ،ص27ـ.۱7
 .2شوری.۹۹ ،
 .۳محمد.۳2 ،
 .6از دعای امام جواد( ر.ک :الصدوق ،توحيد ،ص.)62
 .۳فيلسوفان نشان میدهند که خداوند نه تنها به لحاظ خارج ،بلکه به لحاظ ذهنی نيز بسيط
است ،یعنی اجزای ذهنی و مفهومی ،مانند ترکيب از ماهيت و وجود ،نيز ندارد .برای تفصيل
بيشتر در این باره ،ر.ک :مالصدرا ،اسفار ،ج ،4ص۹66ـ۹6۳؛ محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش
فلسفه ،ج ،2ص۳7۱ـ.۳22
 .4در ضمن توصيف امام رضا از خداوند (ر.ک :الصدوق ،توحيد ،ص ،67ح .)۱
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اما میدانيم که همه اجسام به نوعی مرکب هستند و به همين دليل،
خداوند از قبيل اجسام و موجودات مادی نيز نيست؛ بلکه فرازمان و
فرامکان است.
قابل ذکر است که از نتایج بسيط بودن ذات خداوند« ،توحيد صفاتی»
نيز هست .توضيح آنکه گرچه خداوند به اوصاف متعدد کمال ،مانند علم،
قدرت و حيات ،متصف می شود ،اما در واقع ،مفاهيم متعددِ این صفاتْ
یک مصداق بيشتر ندارند و آن همان ذات خداوند است ،نه آنکه علم خدا
بخشی از وجود خدا را تشکيل دهد ،قدرت او بخشی دیگر ،حيات او
بخش سوم ،و همينطور؛ زیرا چنانکه گفتيم ،خداوند بسيط است و دارای
اجزا و بخشهای مختلف نيست .به عبارت دیگر ،صفات ذات الهی ،در
واقع ،عين یکدیگر و عين ذات او هستند .عينيت ذات خداوند با صفات
ذات او را «توحيد صفاتی» مینامند.
از آنچه درباة نفی شریک و نفی ترکيب از خدا گفتيم ،نتيجه میگيریم
که یکی از مراتب توحيد ،توحيد ذاتی است ،بدین معنا که خداوند هم
یگانه است و هم بسيط ،یعنی نه تعدد بيرونی دارد و نه ترکيب درونی.
با توجه به این مبنا میتوان نتيجه گرفت که هدف حرکت استکمالی
انسان هدفی یگانه است و ترسيم اهداف نهایی هم عرض برای انسان و نيز
تعيين معياری همعرض قرب به خدا برای سنجش سالمت معنوی ،نادرست
است.
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تنها خداوند متعال ،آفریننده سایر موجودات است .آفریننده یعنی
وجودبخش .بر اساس این مبنا ،همه موجودات دیگر در وجود خود
نيازمند خداوند هستند و هيچ موجودی در هيچ حال ،در وجود خود از
خداوند بینياز نيست .مفهوم نيازمندی در وجود ،خود گویای این حقيقت
است که این نيازمندی به زمان یا جهتی خاص محدود نيست .یعنی چنين
نيست که مخلوقی مانند انسان ،تنها برای لحظه پيدایش خود به خداوند
نيازمند بوده ،پس از آن از خدا بینياز شود .زیرا ،این به معنای بینيازی
انسان در وجود خود پس از لحظه پيدایش است .همچنين نيازمندی انسان
به خدا تنها برای تأمين خوراک ،پوشاک و دیگر مایحتاج زندگیاش
نيست؛ بلکه برای آنچه دارد نيز به خدا نيازمند است .زیرا ،همه داراییها و
امکانات مادی و معنوی ،از قبيل سالمت ،امنيت ،دانایی و توانایی که در
اختيار او است ،نيز پيوسته از سوی خداوند و به ارادة او در اختيار انسان
قرار داده می شود و بنابراین ،انسان در همه شئون هستی خود نيازمند
خدای متعال است (يَا أَيُهَا النَاسُ أَنّْتُمُ الْفُقَّرَاءُ إِلَى اللَهِ وَاللَهُ هُوَ الْغَنِيُ
 .۹قرآن کریم خداوند را خالق همه چيز معرفی کرده (ر.ک :زمر42 ،؛ انعام۹62 ،؛ رعد ۹4 ،و
مؤمن (غافر) ،) 42 ،بلکه با استفهام انکاری خالقيت را در خداوند منحصر دانسته است (ر.ک:
فاطر .)۳ ،اما الزم به ذکر است خالقيتی که فقط درباره خداوند اطالق میشود ،خالقيت استقاللی
است؛ وگرنه خالقيت به معنای عرفی که شامل خالقيت واسطهای میشود درباره غير خدا هم به
کار میرود .برای مثال ،خداوند در قرآن کریم خالقيت واسطهای را که در طول خالقيت خداوند
و به اذن اوست ،به حضرت مسيح نسبت میدهد :إِذْ قَالَ اهللُ يَا عِيّسَى ابنمَّرْيَمَ اذْكُّرْ نِعْمَّتِي
عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ  ...وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَيّْرِ بِإِذْنِي فَّتَنْفُخُ فِيهَا فَّتَكُونُ طَيّْراً بِإِذْنِي ...
(مائده )۹۹6 ،هنگامی که خداوند گفت :ای عيسیبنمریم! به یاد آور نعمتم را بر تو و بر مادرت
 ...و هنگامی که به اذن من از خاک به شکل پرنده خلق میکنی ،پس در آن میدمی تا به اذن من
پرنده شود.
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الْحَمِيدُ؛ ۹ای مردم! شما به خداوند نيازمندید و این خداوند است که بینياز
و شایسته ستایش است )؛ چنانکه سایر مخلوقات نيز در همه شئون
وجودشان به خداوند نياز دارند.
بدین ترتيب ،نيازمندی همه مخلوقات به خداوند ،هميشگی و در همه
شئون وجود است .در فلسفه اسالمی ،نيازمندی مخلوقات را به خداوند،
«امکان فقری» مینامند و د ر فلسفه صدرائی ،درباره مخلوقات چنين تعبير
میشود که آنها عين فقر و ربط به خداوند هستند.
توحيد در خالقيت ،مبنای توحيد در مالکيت و ربوبيت ،و وحدت نظام
هستی است که پس از این مورد بحث قرار میگيرند.
9ـ .1توحید در مالکیت
تنها خداوند ،مالک حقيقی همه چيز است .توحيد در خالقيت نوعی رابطه
وجودی ميان خداوند با سایر موجودات را ترسيم میکند که بر اساس آن،
همه مخلوقات تکویناً در اختيار خداوند هستند؛ بدین معنا که هر چيز
همانگونه موجود میشود که خداوند میخواهد .بنابراین ،میتوانيم چنين
تعبير کنيم که همه چيز در اصل وجود و همه شئون وجودش کامالً در
اختيار خداوند و تحت تسلط او است و به تعبير دیگر ،میتوان گفت
خداوند مالک همه چيز است (لَهُ مَا فِي الّسَمَاوَاتِ وَمَا فِي األرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى؛ 2آنچه در آسمان و زمين و ميان آنها و در دل خاک
 .۹فاطر .۹۳ ،همچنين در دعای عرفه منقول از امام حسين آمده است :إلهي أنَا الْفَقيّرُ في غِنايَ
فَكَيفَ ال أكونُ فَقيّراً في فَقّْري؛ معبودا! من در بینيازی خود نيز نيازمندم؛ پس چگونه در نيازمندی
خود نيازمند نباشم.
 .2طه.4 ،
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است از آن اوست).
البته مالکيت در معنای عرفی خود ،مفهومی است که برای کسی نسبت
به چيزی اعتبار می شود تا بدین وسيله تصرفات او را در آن چيز معتبر و
مجاز بدانند .برای مثال ،وقتی کسی مالک کتابی میشود ،گرچه با مالک
شدن آن ،رابطه حقيقی و تکوینی او با آن کتاب تغييری نمیکند ،اما بر
اساس همين اعتبار مالکيت ،تصرفات او را در آن کتابْ مجاز و برای
نمونه ،مطالعه آن کتاب را بدون نياز به اذن شخص دیگر ،و خرید و
فروش آن را حق وی میدانيم .اما مالکيت حقيقی ،که همان سلطه تکوینی
است ،نيازی به اعتبار ندارد و در نتيجه ،جواز و حق تصرف مالک حقيقی
در ملک خود ،یعنی در آن چيزی که حقيقتاً در اختيار و تحت سلطة او
است ،ذاتی است و جواز و حق تصرف دیگران نيازمند رضایت و اذن
مالک حقيقی ،از جمله از راه جعل مالکيت اعتباری برای آنها است.
بدین ترتيب ،مالکيت حقيقی و مطلق الهی مستلزم حق انحصاری
خداوند برای تص رف در همه چيز است؛ به این معنا که کسی جز خداوند
متعال مجاز به تصرف در موجودات نيست مگر به رضایت و اذن او.

۹

با توجه به این مبنا ،برای سنجش بينش ،گرایش و رفتار توحيدی ،از
جمله باید به این مهم توجه کرد که فرد تا چه اندازه برای خود یا دیگران
مالکيتی در عرض مالکيت خداوند قائل است.

6ـ .1توحید در ربوبیت تکوینی
همه چيز در عالم هستی به طور تکوینی تحت ربوبيت الهی است .پس از
آنکه دانستيم تنها خداوند آفرینندة سایر موجودات و نيز مالک حقيقی آنها
 .۹برای توضيح بيشتر ،ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،نظریه حقوقی اسالم ،ص۹۹6ـ۹۹۳؛ نيز
همو ،حقوق و سياست در قرآن ،ص۱7ـ.۱2
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است ،باید توجه کنيم که عالوه بر این ،تنها او است که ربّ العالمين است
و عمالً در عالم خلقتْ تصرف و آن را اداره میکند .در واقع ،ربوبيت به
معنای تدبير و اداره کردن است و مقصود از عموميت ربوبيت تکوینی
الهی نسبت به موجودات این است که همه چيز تحت اداره و تدبير الهی
است و هيچ موجود دیگری بدون اذن و مشيت او در اداره جهان دخالت
ندارد .تد بير و اداره موجودات ،دارای مصادیق فراوانی ،مانند حفظ و
نگهداری کردن ،حيات بخشيدن و ميراندن ،روزی دادن ،به رشد و کمال
رساندن ،راهنمایی کردن و مورد امر و نهی قرار دادن است.
البته این بدان معنا نيست که در اداره جهان هيچ موجود دیگری به هيچ
وجه تأثير ندارد و خداوند مستقيماً و بیواسطه همه امور عالم را اداره
میکند ـ حتی از تعبير قرآن کریم (فَالْمُدَبِّّرَاتِ أَمّْراً؛ ۹پس قسم به آنان
(فرشتگانی) که کار را تدبير میکنند) ،میتوان وجود چنين وسایطی در
تدبير جهان را برداشت کرد ـ بلکه مقصود این است که اوالً؛ خداوند کار
ادارة جهان را نيز خود انجام میدهد و چنين نيست که او تنها آفریننده
باشد و موجوداتی دیگر تدبيرگر جهان باشند و ثانياً؛ چنانچه موجوداتی
دیگر نيز در ادارة جهان خلقتْ نقشی داشته باشند ،آنها هم نهایتاً تحت
تدبير خداوند کار میکنند؛ پس آن کسی که مستقالً و بدون نياز به تدبير
موجودی دیگر ،کار ادارة جهان را انجام میدهد خداوند متعال است و
خداوند در کار ادارة جهان شریکی ندارد و به اصطالح ،تدبير استقاللیِ
عالمْ تنها از آنِ خداوند است.
از این مبنا می توان برای توضيح ربوبيت تشریعی خداوند استفاده کرد.
همچنين میتوان چنين نتيجه گرفت که معنویت حقيقی ،در سایة پرورش
 .۹نازعات.۳ ،
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روحية توحيد در استعانت و توحيد در توکل حاصل میشود .به عبارت
دیگر ،کسی که از سالمت معنوی برخوردار است باید در اداره و تدبير
زندگی خود تنها از خدا کمک استقاللی بخواهد و تنها به او اتکا و بر او
توکل کند ،و از خود محوری و نيز از اتکا و اعتماد استقاللی به دیگران
پرهيز کند.
9ـ .1توحید در ربوبیت تشریعی
تنها خدای متعال است که دارای ربوبيت تشریعی نسبت به موجودات
مختار است .گفتيم که ربوبيت تکوینیِ تمام جهان خلقت از آن خداوند
متعال است ،بدین معنا که اداره و تدبير کل جهان عمالً در دست او است.
از سوی دیگر ،در ميان موجودات جهان ،برخی ،مانند انسان ،بر اساس
تدبير الهی ،دارای اراده و اختيار آفریده شدهاند .اما یکی از پيامدهای
اختيار و اراده داشتن موجوداتی همچون انسان این است که عمالً بتوانند
راه و روشهای مختلفی را در زندگی برای خود و دیگران برگزینند یا
دیگران را به آن وادار کنند ،هرچند آن راه و روش با آنچه مورد رضایت
الهی است متفاوت باشد.
از آنجا که ربوبيت تکوینی الهی عام است و شامل موجودات مختار
نيز می شود ،یعنی آنها را نيز نهایتاً خداوند اداره و تدبير میکند ،خداوند
متعال تنها ک سی است که سزاوار است برای موجودات مختاری همچون
انسان ،راه و روشی که مورد رضایت خودش است تعيين کند و بر اساس
تدبير عام خود ،از آنها بخواهد از اختيار و ارادهای که به آنها عطا کرده
است تنها در آن راهی که او راضی است استفاده کنند .به عبارت دیگر،
تنها خداوند ا ست که مستقالً و بدون نياز به اذن دیگری ،میتواند برای
رفتار دیگران حد و مرز تعيين کرده ،به آنها امر و نهی کند ،و این دقيقاً به
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معنای انحصار حق قانون گذاری و تشریع استقاللی در خداوند است (...إِنِ
الْحُكْمُ إِال لِلَهِ ...؛ ۹حکم تنها از آنِ خداوند است) ،به طوری که اگر دیگران
بخواهند قانونی وضع کرده ،برای دیگران تکليفی تعيين کنند ،تنها باید با
اذن و رضایت الهی باشد.
پس مقصود از توحيد در ربوبيت تشریعی ،که از توحيد در ربوبيت
تکوینی (مبنای  )2.6نتيجه می شود ،آن است که هيچ کس بدون اذن الهی
حق ندارد قانون وضع کند ،به دیگران امر و نهی کند یا دیگران را به انجام
دادن کار یا ترک کاری وادار کند و در مقابل ،همه موظفند به همه اوامر و
نواهی الهی گردن نهند و بی چون و چرا آنها را درباره خود و دیگران
اجرا کنند.
التزام به احکام شرع ،به عنوان یکی از مؤلفههای عام رفتاری در مبحث
سالمت معنوی ،بر اساس این مبنا قابل استنتاج است.
4ـ .1توحید در الوهیت
هيچ کس جز خداوند متعال سزاوار پرستش نيست .از نتایج توحيد در
ربوبيت تکوینی و تشریعی ،توحيد در الوهيت است .زیرا ،وقتی پذیرفتيم
که تنها خداوند است که عمالً اداره و تدبير کل جهان را در دست دارد و
تنها اوست که مستقالً حق قانونگذاری و صدور امر ونهی را دارد ،و
دیگران چنانکه تکویناً تحت تدبير او هستند باید تشریعاً نيز فرمانهای او
را پذیرا باشند ،باید بپذیریم که تنها او این شایستگی را دارد که انسان
خود را بی چون و چرا در اختيار او قرار داده ،کامالً مطيع و فرمانبردارش
باشد.
 .۹یوسف.66 ،
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در واقع ،پرستيدن ،چيزی نيست جز اظهار بندگی کردن و بی چون و
چرا خود را در اختيار کسی قرار دادن .بنابراین ،از توحيد در ربوبيت
تکوینی و تشریعی نتيجه میگيریم که تنها خداوند سزاوار پرستش است
(ال إله اال اهلل) و این همان توحيد در الوهيت است.
بر اساس این مبنا ،توحيد در عبودیت ،از مهمترین شاخصهای
سالمت معنوی است .به عبارت دیگر ،کسی که در برابر موجودی غير از
خدا بندگی میکند ،از حد نصاب سالمت معنوی برخوردار نيست.
7ـ .1توحید افعالی
هر کاری در جهان در نهایت با اراده الهی انجام میشود .از جمله صفات
کمال الهی این است که دارای اختيار مطلق است .اختيار مطلق الهی بدین
معناست که همه چيز به خواست خداوند وابسته است؛ آنچه هست چون
او خواسته هست و آنچه نيست چون او خواسته نيست .به عبارت دیگر،
هيچ چيز در جهان از دایرة خواست و ارادة الهی بيرون نيست و چنين
نيست که برخی امور بدون آنکه خداوند بخواهد یا علیرغم اینکه خداوند
خواسته که نباشند ،تحقق یابند.
بدین ترتيب ،افعال اختياری دیگران نيز از دایرة اختيار الهی بيرون
نيستند و آنها نيز از آن رو تحقق مییابند که خداوند خواسته است به
اختيار موجودات دیگر تحقق یابند .بنابراین ،هر کسی هر کاری را انجام
میدهد ،نهایتاً با ارادة الهی انجام میدهد (وَمَا تَشَاءُونَ إِال أَنْ يَشَاءَ اهللُ؛ ۹و
نمیخواهيد جز اینکه خدا بخواهد).
در نتيجه« ،تفویض»  ،یعنی واگذار شدن افعال اختياریِ سایر موجودات
 .۹و هيچ چيز را نمیخواهيد جز آنکه خداوند بخواهد (انسان.)۳6 ،
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به خود آنها و خارج شدن این افعال از دایرة اراده و اختيار الهی ،سخنی
درست و قابل قبول نيست .البته این به معنای نفی تأثير ارادههای دیگران
در کارهای خودشان نيز نيست؛ زیرا ارادههای دیگر در طول اراده الهی
مؤثرند و در نتيجه ،دیدگاه جبرگرایانه نيز قابل قبول نمیباشد .از امام
صادق نقل شده است که فرمودند :ال جَبّْرَ وَال تَفْويضَ؛ وَلكِنْ أمّْرٌ بَيْنَ
أمّْرَيْن؛ ۹نه (قول به) جبر درست است و نه تفویض؛ بلکه چيزی بين این
دو است.
این امر مانند آن است که یک فعل خاص ،مانند باز کردن قفل در،
فاعل های متعددی در طول یکدیگر دارد؛ هم گردش کليد در قفل و هم
کسی که کليد را میگرداند ،هر دو در را باز میکنند ،و این فعل به هر
دوی آنها قابل استناد است .اما این فاعلها فعل مزبور را با مشارکت
یکدیگر انجام نمی دهند ،به طور که نيمی از قفل را کليد ،و نيمی دیگر را
گردانندة کليد باز کند ،بلکه این دو در طول یکدیگر عمل میکنند .به
همين ترتيب ،یک فعل اختياری نيز میتواند فاعلهای متعدد طولی داشته
باشد و فاعل همه افعال ،نهایتاً خداوند و خواست و ارادة اوست (اهللُ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ ...؛ 2خداوند آفریننده همه چيز است)( ،وَاهللُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ؛

۳

و خداوند شما و آنچه انجام میدهيد آفرید).
بر اساس آنچه گفتيم ،هيچ موجودی بجز خدا ،از هيچ جهت استقاللی
ندارد و سایر موجودات همه هستی و کمال وجود خود را همواره از
خداوند دریافت میکنند .در نتيجه ،همه مخلوقات نه تنها در آغاز خلقت
 .۹الکلينی ،الکافی ،ج ،۹ص ،۹46ح .۹۳
 .2زمر .42 ،نيز ر.ک :انعام۹62 ،؛ رعد۹4 ،؛ مؤمن (غافر).42،
 .۳صافات.۱4 ،
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خود ،بلکه همواره محتاج خدایند و نه تنها در اصل وجود خود ،که در
دستیابی به هر مرتبه دیگری از وجود نيز به خداوند و خواست و ارادة او
وابستهاند .همچنين با توجه به این مبنا ،مؤثر نهایی در عالم هستی تنها
خداوند است و دیگران تنها به واسطة آنکه قدرت ،علم ،اراده و سایر
کماالت خود را از خداوند دریافت میکنند منشأ تأثيراتی هستند.
با توجه به همين نکته باید گفت ،از نشانههای سالمت معنوی ،اعتقاد
به توحيد افعالی است؛ به این معنا که فرد ورای نقش عوامل مستقيم و
نزدیک ،تأثير خداوند را به عنوان مؤثر نهایی نيز درک کند .از این رو،
انسان سالم باید تنها از خدا بترسد و تنها به او اميد ببندند ،و در نتيجه،
ذکر ،دعا و توسل در او وجود داشته باشد ،نسبت به خداوند محبت داشته
باشد ،و دلبستگی وی به خدا او را از همه دلبستگیهایی که با آن منافات
دارند ،بازدارد .وجود روحيه تواضع و پرهيز از تکبر و غرور و نيز روحيه
استکبار ستيزی از دیگر نشانههای برخورداری از سالمت معنوی در
دیدگاه اسالم است که بر اساس توحيد افعالی و اینکه علم ،قدرت و سایر
کماالت همه موجودات حقيقتاً از آن خداوند است ،قابل تبيين میباشد.
 .9قضا و قدر الهی

خداوند همه امور عالم هستی را مقدّر کرده است .واژه «قدَر» به معنای
اندازه ،و «تقدیر» به معنای سنجش و اندازهگيری و ساختن چيزی با
اندازهای معين است ،و واژه «قضا» به معنای یکسره کردن و به انجام
رساندن و داوری کردن (که آن هم نوعی به انجام رساندن است) استعمال
میشود.
منظور از تقدیر الهی که در آیات قرآن کریم نيز به آن تصریح شده (إِنَا
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كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ؛ ۹ما هر چيز را به اندازهای معين آفریدیم) این است
که خدای متعال برای هر پدیدهای اندازه و حدود کمّی و کيفی و زمانی و
مکانی خاصی قرار داده است که تحت تأثير علل و عوامل تدریجی تحقق
مییابد ،و منظور از قضای الهی در معنای مورد بحث ،که در قرآن کریم
نيز بکار رفته (...إِذَا قَضَى أَمّْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ؛ 2هنگامی که قضای
الهی به امری تعلق گيرد ،به آن میگوید باش ،پس تحقق مییابد) ،این
است که پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط یک پدیده ،آن را
به مرحلة نهایی و حتمی می رساند .طبق این تفسير ،مرحلة تقدیر قبل از
مرحلة قضا و دارای مراتب تدریجی ،و نيز مشروط به فراهم شدن اسباب
و شرایط است و در نتيجه ،با تغيير بعضی از اسباب و شرایط تغيير
مییابد؛ ولی مرحلة قضا ،دفعی و نيز حتمی و غير قابل تغيير است.
ام ا گاهی دو واژه قضا و قدر به صورت مترادف و به معنای
«سرنوشت» به کار میرود و از این روی ،تقسيم به حتمی و غير حتمی
می گردد و بدین لحاظ است که در روایات و ادعيه ،از تغيير قضا یاد شده،
و صدقه و دعا ،از عوامل تغيير قضا معرفی گردیده است.

۳

بنابراین ،مقصود از قضا و قدر عام الهی نسبت به همه موجودات این
است که سرنوشت مشروط و حتمی هر موجود ،یعنی همه مراحل وجود
او با علم و اراده الهی تحقق مییابد .به عبارت دیگر ،خداوند هم از پيش
می داند که هر موجودی چه سرنوشتی خواهد داشت (قضا و قدر علمی)
و هم با اراده و خواست او است که سرنوشت هر کسی تحقق مییابد

 .۹قمر.6۱ ،
 .2آل عمران.67 ،
 .۳ر.ک :الکلينی ،الکافی ،ج ،2ص64۱ـ 676و الصدوق ،من ال یحضره الفقيه ،ج ،6ص.۳42
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(قضا و قدر عينی) .این مبنا از ربوبيت تکوینی الهی (مبنای  )2.6و توحيد
افعالی (مبنای  )2.7استنتاج می شود .زیرا ،هنگامی که دانستيم خداوند کار
ادارة کل عالم هستی و تدبير آن را بر عهده داشته ،همه چيز نهایتاً با
خواست و ارادة او تحقق مییابد ،پی میبریم که خداوند همه مراحل
وجود موجودات را تدبير و ایجاد میکند ،یعنی تحقق همه مراحل وجود
موجودات بر اساس تدبير و با علم و ارادة الهی است.
البته همان گونه که در جای خود توضيح داده شده است ،اعتقاد به قضا
و قدر الهی و سرنوشت حتمی ،مستلزم جبرانگاری نيست و نباید با آن
اشتباه شود .انسان ،همچون برخی موجودات دیگر ،دارای اختيار است و
به اندازه اختيار خود در سرنوشت خود مؤثر ،و نسبت به افعال اختياری
خود مسؤول است .اما از آنجا که ارادة الهی در طول اختيار و ارادة انسان
قرار دارد ،عالوه بر آنکه انسان در حيطة اختيار خود در سرنوشت خود
دخيل است ،سرنوشت انسان نهایتاً با اراده و خواست الهی تحقق مییابد
و نيز خداوند از پيش به سرنوشت هر کسی ،و از جمله به آنچه انسان با

ارادة خود انتخاب میکند و انجام میدهد آگاه است ۹.

از این مبنا میتوان نتيجه گرفت که کسی که از سالمت معنوی
برخوردار است باید در عين باور داشتن به اختيار ،به قضا و قدر معتقد
بوده ،و این اعتقاد موجب جبرانگاری و احساس بیمسؤوليتی در وی
نشود .نيز از نشانههای برخورداری از سالمت معنوی وجود روحيه زهد
در فرد است ،به گونهای که با ایمان به اینکه سرنوشت او با تدبير نيکوی
الهی تعيين میشود ،نه بر گذشته و نعمتهای از دست رفته اندوهگين
 .۹برای بحث تفصيلی درباره قضا و قدر و سرنوشت ،ر.ک :مرتضی مطهری ،انسان و سرنوشت؛
محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش عقائد ،درس نوزدهم؛ نيز ر.ک :همو ،مشکات،۹/۹ ،
ص267ـ.2۹7
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شود ،و نه نسبت به آینده و نعمتهای در اختيار ،سرمست و مغرور
شود.

۹

 .4وحدت نظام هستی

مجموعة اجزای عالم هستی نظامی واحد را تشکيل میدهند .بنابر توحيد
در خالقيت (مبنای  ،)2-2خالق و علت هستیبخش همه چيز ،نهایتاً
خداوند متعال است .بنابراین ،اگر همه موجودات عالم را در یک مجموعه
در نظر بگيریم ،باید بگویيم مجموعه مزبور ،با تأثير و تأثراتی که اجزای
آن در یکدیگر دارند ،مجموعهای منسجم و یک پارچه است .به عبارت
دیگر ،کل عالم هستی یک نظام به هم پيوسته است ،و همه شاخههای
هستی با ارتباط وجودی با خدای متعال ،به یک ریشه متصلاند ،نه آنکه
عالم هستی مجموعه ای پراکنده از موجوداتی باشد که صرفاً ميان برخی از
آنها رابطه عليت وجود داشته باشد.
از این مبنا برای استنتاج وحدت غایت و هدف هستی استفاده میکنيم.
همچنين می توان از این مبنا چنين برداشت کرد که نگرش درست توحيدی
 .۹عن أميّر المؤمنين :الّزُهْدُ كُلُهُ بَيْنَ كَلِمَّتَيْنِ مِنَ الْقُّرْآنِ؛ قَالَ اهللُ سُبْحَانَه« :لِكَيْال تَأْسَوْا عَلَى مَا
فَاتَكُمْ وَال تَفّْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (...حدید »)2۳ ،وَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَي الْمَاضِي وَلَمْ يَفّْرَحْ بِاآلتِي فَقَدْ أخَذَ
الّزُهْدَ بِطَّرَفَيْهِ ؛ تمام زهد ميان دو عبارت قرآن است که خداوند سبحان فرمود« :تا بر آنچه از
دست شما رفته اندوهگين نشده و به آنچه خداوند به شما داده است مسرور نشوید» و هرکس
بر گذشته اندوهگين نشود و به آینده مسرور نگردد ،دو طرف زهد را به دست آورده است
(نهجالبالغه ،حکمت  .) 6۳۱در واقع ،ایمان به قضا و قدر الهی ،ایمان به این حقيقت است که بود
و نبود هر نعمتی وابسته به تدبير و اراده الهی است و از آثار چنين اعتقادی ،زهد ،یعنی دل
نبستن و بیرغبتی به دنيا است .در این صورت است که انسان نعمتهای دنيا را امانتی الهی
برای امتحان میبيند و نه از داشتن آنها مسرور و مغرور میشود و نه در از دست دادنشان
اندوهگين میگردد.
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مقتضی آن است که فرد برخوردار از سالمت معنوی ،نگاهی کل نگر و
تعاملی به همه اجزای هستی داشته باشد.
 .5وحدت غايت و هدف هستی

کل هستی نهایتاً دارای غایت وهدفی واحد است .چنانکه در مبنای 6
گفتيم ،مجموعة عالم هستی نظامی واحد است و این نظاممندی عالم هستی
بر اساس توحيد تبيين میشود .به عبارت دیگر ،خداوند یکتا همه عالم را
میآفریند .همچنين بنابر مبنای ( 2.7توحيد افعالی) ،هر آنچه در عالم هستی
تحقق مییابد فعل اختياری خداوند است .از سوی دیگر ،چنانکه در مبنای
 6از مبانی هستیشناختی گفتيم ،افعال اختياری ،همچون سایر امور ممکن،
معلول علتی هستند که به وسيلة آن تحقق مییابند .این گونه افعال ،در واقع،
به خواست و ارادة فاعل وابستهاند و در صورتی تحقق مییابند که فاعل
بخواهد آنها را انجام دهد.
آنچه موجب میشود فاعل بخواهد کاری را انجام دهد ،هدف و غایتی
است که برای فاعلْ مطلوب است و از این جهت« ،علت غائی» آن فعل
ناميده میشود .همة خواستهای فاعل نيز منشأی واحد دارند که عبارت
است از حب ذات .به عبارت دیگر ،هر کسی ذاتاً خود را دوست دارد و
با اختيار خود کاری را انجام میدهد که تناسبی با وجود و کمال خودش
داشته باشد .بنابراین ،میتوان گفت علت غائی همه افعال اختياری یک
فاعل ،خواستن و دوست داشتن خودش است .البته این دوست داشتن و
خواستن خود ،که از آن به حب ذات تعبير میشود ،خودْ علت خواستن

اموری دیگر میشود تا سرانجام به انجام دادن فعلْ منتهی گردد .

پس می توان گفت :افعال اختياری خداوند نيز مانند افعال هر فاعل
مختار دیگر ،دارای علت غائی است و علت غائی آنها در نهایت ،چيزی
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نيست جز حب ذات ،یعنی خواستن و دوست داشتن خدا خودش را؛ و
البته حب ذات ،مانند علم ،قدرت ،حيات و دیگر صفات ذات خداوند،
عين ذات او است.
بدین ترتيب ،کل هستی دارای غایت واحدی است که آن نيز بر محور
توحيد شکل میگيرد .به عبارت دیگر ،چنان نيست که موجودات مختلف
با انگيزههای مختلف ،تکویناً هستی را به سمت غایتهای متفاوت سوق
دهند؛ بلکه کل نظام هستی که فعل الهی است ،دارای غایتی واحد است
( ...وَإِلَيْهِ يُّرْجَعُ األمّْرُ كُلُهُ...؛ ۹و همه چيز به سوی او باز میگردد) و ( ...أَال
إِلَى اللَهِ تَّصِيّرُ االُمُورُ؛ 2همانا همه امور به سوی خداوند باز میگردند) و
(إِنَ إِلَى رَبِّكَ الّرُجْعَى؛ ۳به درستی که بازگشت به سوی پروردگار تو
است).
البته چنانکه اشاره کردیم ،عموماً حب ذات ،خودْ منشأ خواستهای
دیگری است تا به خواستن و انجام دادن فعلی خاص منتهی شود .برای
مثال ،حب ذات در ما انسانها عموماً منشأ خواستن رفع نيازها و
نقایصمان است؛ یعنی کارهایی که ما انجام میدهيم معموالً برای این
است که نيازی از نيازهای ما برطرف شود .به عبارت دیگر ،انسان چون
خود را دوست دارد ،میخواهد سودی ببرد و کاملتر شود و برای این
منظور ،کاری را انجام میدهد که به نظرش برای خود او سودمند و
موجب تحصيل کمالی است ،و به همين جهت ،به کسب درآمد یا تحصيل
علم و مانند آن میپ ردازد .اما درباره خداوند ،این پندار که او برای به
 .۹هود.۹2۳ ،
 .2شوری.۳۳ ،
 .۳علق.2 ،
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دست آوردن سود و تحصيل کمال کار میکند پندار نادرستی است؛ زیرا
چنانکه در مبنای  ۹گفتيم خداوند کامل مطلق است و نقص و نيازی ندارد
تا برای برطرف کردن آن کاری انجام دهد.
درباره اینکه پس از حب ذات ،علت غائی افعال الهی چيست ،در
مبنای ( 4حکمت الهی) سخن خواهيم گفت .اما آنچه در اینجا بر آن تأکيد
داریم تنها این است که علت غائی افعال الهی در نهایت ،امری واحد است
و این وحدت علت غائی در افعال الهی ،موجب نظاممندی غائی هستی بر
محور توحيد است.
از این مبنا برای تبيين حکمت الهی استفاده میشود .همچنين با استفاده
از این مبنا میتوان نشان داد که هدف نهایی انسان و معيار اصلی سالمت
معنوی ،امری یگانه است.
 .6حکمت الهی

همه افعال خداوند حکيمانه و دارای هدفی معقول است .حکمت
ویژگیای است که به موجب آن ،فاعل مختاری که واجد این ویژگی است
کارهایی را آگاهانه انتخاب می کند که با کماالت حقيقی او سازگار بوده ،و

در نتيجه ،با بيشترین خير و کمال توأم باشد ۹.از آنجا که عقل ،انتخاب

چنين کاری را ترجيح میدهد ،کار حکيمانه را کار معقول نيز مینامند.
بدین ترتيب ،حکيمانه نبودن کار ،یا به دليل ناآگاهی انجام دهندة آن کار
از کمال حقيقی خود است یا به دليل آنکه وی مراتب پستتر وجود خود
را بر کمال حقيقی خود ترجيح میدهد .برای مثال ،انسانی که تمام عمر
 .۹ر.ک :العالمة الحلّی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،ص6۹۳ـ6۹4؛ همو ،األلفين فی

إمامة أمير المؤمنين علیبنأبیطالب ،ص627؛ مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج( ۹عدل

الهی) ،ص64؛ محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش عقائد ،ص.۱۹
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خود را صرف خوردن ،خوابيدن و سایر لذات حيوانی میکند ،و از کمک
به دیگران دریغ کرده ،در کسب فضایل اخالقی کوتاهی و کاهلی میورزد،
یا بدان جهت است که کمال انسانی را با کماالت حيوانات برابر میداند یا
با اینکه می داند کمال انسانی برتر از کماالت حيوانی است ،به همان
لذتهای حيوانی بسنده و دل خوش میکند ،و در هر صورت کارهای
وی حکيمانه نيست و عمر خود را بيهوده تلف میکند .همچنين است اگر
کسی در انجام دادن کاری خاص ،هدفی معقول و متناسب با کمال حقيقی
خود را در نظر نگيرد و مثالً بدون محاسبة سود و زیان دراز مدت ،در
مصرف داراییهای خود زیادهروی و ولخرجی کند و آنها را بيهوده هدر
دهد ،که در این صورت کار وی حکيمانه نيست.
البته همانطور که در مبنای قبل توضيح دادیم ،عموماً هدف انسانها از
کارهایی که انجام میدهند ،پس از حب ذات ،کمالطلبی است و بنابراین،
در صورتی کار انسان حکيمانه ناميده میشود که آن کار ،او را به کمال
حقيقیاش نزدیک کند.
اما چنانکه گفتيم حب ذات در خداوند ،که کامل مطلق است ،نمیتواند
منشأ کمالطلبی باشد؛ یعنی چنان نيست که خداوند برای به دست آوردن
سود و کمال ،کاری را انجام دهد .در عوض ،حب ذات درباره خداوند
موجب دوست داشتن کماالت موجود خود و نيز آثار این کماالت است،
و در واقع ،آنچه منشأ افعال خداوند میباشد ،حب به آثار کماالت خود
اوست .توضيح آنکه ،هنگامی که خداوند موجودی مانند انسان را میآفریند
و مثالً به او روزی میدهد ،برای آن نيست که از این طریق سودی ببرد،
بلکه برای آن است که الزمة برخورداری از کمال مطلق ،آفریدن او و روزی
دادن به اوست؛ چنانکه مبنع نور ،برای کسب نور ،نورافشانی نمیکند؛ بلکه
الزمة اینکه چيزی منبع نور باشد ،نورافشانی است.
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پس هدف غائی از افعال الهی ،حب ذات و در درجة بعد ،حصول
کمال در هستی است .اما ممکن نيست هيچيک از کارهای خداوند غير
حکيمانه و بيهوده باشد .زیرا ،چنانکه گفتيم ،غير حکيمانه بودن کار یا
ناشی از جهل فاعل به کمال حقيقی خود اوست یا ناشی از گرایش به
مراتب پستتر و ناقص تر وجود خود .اما از آنجا که خداوند کامل مطلق
است (مبنای  ،) ۹هم از جهل ،مبرّا و منزّه است و هم از مراتب پست و
جهات نقص ،و بنابراین همه افعال او حکيمانه است و هيچ کار او عبث و
بيهوده نيست (وَمَا خَلَقْنَا الّسَمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا العِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا

إِال بِالْحَقِّ ...؛ ۹و ما آسمان و زمين و آنچه ميان آنهاست را بازیچه

نيافریدیم؛ ما آنها را تنها به حق آفریدیم) .بدین ترتيب ،حکمت یکی از
اوصاف کمال خداوند است که در همه افعال الهی بروز و ظهور مییابد.
به طور خالصه ،همه کارهای خداوند حکيمانه است ،و با کمال مطلق
او تناسب دارد ،بدین معنا که این کارها با کماالتی که در ذات خداوند
وجود دارند متناسب هستند ،نه اینکه خداوند با انجام دادن این کارها به
سود و کمالی دست مییابد .بنابراین نتيجة ویژگی حکمت خداوند و
اینکه او در افعال خود دارای هدفی معقول است و کارهایش حکيمانه
است ،این است که از خداوند کامل مطلق ،همواره بهترین کارهای ممکن
صادر می شود و هر کاری را نيز به نحو اکمل انجام میدهد ،به طوری که
از این کارها در مجموع ،بيشترین خير و کمال حاصل میشود ،و حتی
قابليتها و ظرفيت هایی را که به موجوداتی مانند انسان عطا میکند،
2
مقدمه و وسيلهای برای حصول و بروز برخی کماالت در آنها است.

 .۹دخان۳2 ،ـ .۳۱نيز ر.ک :آل عمران۹7۹ ،؛ انعام7۳ ،؛ مؤمنون ۹۹۳ ،و انبياء ۹4 ،و .۹7
 .2ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات ،۹/۹ ،ص۹4۹ـ۹7۳؛ نيز ر.ک :مرتضی مطهری،
مجموعه آثار ،ج( 6معاد) ،ص477ـ.426
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از این مبنا میتوان احسن بودن نظام هستی را به عنوان مبنایی دیگر
استنتاج کرد .نيزاز این مبنا میتوان در مبانی انسانشناختی نتيجه گرفت که
ظرفيتها و قابليت های وجودی مختلف انسان ،لغو و بيهوده نيستند و
برای وصول انسان به هدفی حکيمانه در او به ودیعت نهاده شدهاند.

 .7نظام أحسن

نظام هستی برترین نظام ممکن است که با حکمت الهی ایجاد شده است.
چنانکه در مبنای  ۳گفتيم ،عالم هستی دارای غایتی واحد است .علت
غائی افعال خداوند نهایتاً ـ مانند علت غائی فعل هر فاعل مختار دیگر ـ
حب ذات است که عين ذات کامل مطلق الهی است؛ همان ذاتی که خير
محض نيز هست .چنانکه در مبنای  4گفتيم ،در درجة بعد ،هدف خداوند
از افعال خود ،ایجاد کمال در هستی است و بنا بر وصف حکمت الهی،
این کارها به صورتی انجام می گيرند که در مجموع ،کمال و خير بيشتری
حاصل شود.
از سوی دیگر ،موجودات مادی همه کماالتی را که میتوانند داشته
باشند بالفعل ندارند و برای دستیابی به آنها گاه مانع و مزاحم موجودات
دیگر هستند .مثالً حيوان برای زنده ماندن ،از گياه تغذیه میکند ،و انسان،
از گياه و حيوان؛ و به عبارت دیگر ،با توجه به مبنای  6هستیشناختی،
عالم ماده ،عالم تزاحم است ،و کامل شدن یک موجود ،مستلزم ایراد نقص
و بروز کاستی در برخی موجودات دیگر است.
بنا بر وصف حکمت الهی ،عالم ماده نيز به گونهای آفریده میشود که
در مجموع ،بيشترین و برترین کمال از آن قابل حصول باشد و نظامی که
بدین ترتيب حاصل میشود ،دارای اهدافی متناسب با کمال الهی است و
حکيمانه ناميده می شود ،و از آنجا که خداوند کامل مطلق است ،تحقق
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نظامی از موجودات ،کاملتر از آنچه او ایجاد میکند ممکن نيست.
بدین ترتيب ،نقص ها و کمبودهایی را که در مخلوقات خداوند دیده
میشود می توان به دو دسته تقسيم کرد :دسته اول ،نقایص ذاتی است که
مربوط به ضعف مرتبه وجود مخلوقات نسبت به خداوند است و
اجتناب ناپذیر است؛ یعنی اگر بخواهد مخلوقی تحقق یابد طبعاً مانند
خداوند کامل مطلق نخواهد بود و همچنين اگر قرار باشد مراتبی طولی از
موجودات تحقق یابد ،باید برخی ناقصتر از برخی دیگر باشند .دسته دوم
از نقایص و کمبودها مربوط است به نقص عرَضی ،که در تزاحم
موجودات مادی با یکدیگر پدید میآید .مثالً برای آنکه انسان وجود
داشته باشد و بتواند به زندگی خود ادامه دهد الزم است که از برخی
گياهان و حيوانات تغذیه کند و طبعاً به آنها نقصی وارد کند؛ همچنين اگر
به طور طبيعی برخی انسانها فقير و برخی غنی باشند ،امکان کسب
کماالتی همچون انفاق و صبر در انسانها پدید میآید ،و عمر محدود
انسان ،امکان انتقال به عالم آخرت و بهرهمندی او از نعمتهای ابدی را
فراهم می کند ،و بنابراین ،برای وجود جهانی که در آن ،کسب این کماالت
اخالقی ممکن باشد ،وجود نقایصی از قبيل فقر و مرگ گریزناپذیر است.
اما این گونه نقایص و کمبودها ،به مقتضای حکمت الهی به گونهای
ترتيب می یابند که از مجموع آنها بيشترین کمال و خير ممکن قابل
حصول باشد ،و تا جایی که ممکن است مخلوقات بيشتر به کماالت
بيشتری دست یابند و نظامی که بدین صورت به وجود میآید نظام احسن
ناميده میشود (الَذِي أَحّْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ؛ ۹آن کس که هر چيزی را به
نيکوترین وجه خلق کرده است).
 .۹سجده.7 ،
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البته مقصود از نظام احسن این نيست که وضعيت هر موجود در هر
زمان ،بهترین وضعيت ممکن برای آن است؛ بلکه مقصود آن است که
مجموع این نظام در کل وجودش ،کاملترین نظامی است که امکان تحقق
دارد .بنابراین ،احسن بودن نظام هستی منافاتی با لزوم تالش برای تکامل
بيشتر و رفع کاستی ها و نقایص ،و وصول خود و دیگران به اهداف متعالی
ـ که خود بخشی از همين نظام است ـ ندارد.
از این مبنا می توان هدف حکيمانه از آفرینش انسان را در راستای
هدف حکيمانه کلی از آفرینش جهان نتيجه گرفت و از آن در تعيين معيار
کلی سالمت معنوی از دیدگاه اسالم استفاده کرد.
 .8عدل الهی

خداوند عادل است .عدالت در لغت به معنای برابری و برابر قرار دادن ،و
در عرف ،به معنای «دادن حق هر کسی به گونهای که استحقاق دارد» است
و گویا نکتة انتقال از معنای لغوی به عرفی ،برابری و همسنگی رفتار
شخص عادل با حق طرف مقابل است .این واژه با توسعه در مفهوم آن ،به
معنای «قرار دادن هر چيز در جای شایستة خود» نيز به کار میرود که در
واقع ،عامتر از معنای عرفی و تقریباً هممعنای حکمت است .از آنچه
درباره اوصاف خداوند گفتيم ،میتوان نتيجه گرفت که خداوند ،هم در
خلقت و آفرینش موجودات ،آنها را به شایستهترین وجه ـ که مطابق
الگوی نظام احسن است ـ میآفریند ،و بدین ترتيب ،هر چيز را در جای
خودش قرار میدهد (الَذِي أَحّْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ؛ ۹آن کس که هر چيزی را
به نيکوترین وجه خلق کرده است) ،هم به موجودات مختاری همچون
 .۹سجده.7 ،
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انسان ،مطابق استعداد و طاقت آنها تکليف میکند تا بتوانند به کمال خود
راه یابند (ال يُكَلِّفُ اهللُ نَفّْساً إِال وُسْعَهَا...؛ ۹خداوند به کسی جز به اندازه
تواناییاش تکليف نمیکند) ،هم در مقام قضاوت و داوری ،متناسب با
عمل آنها قضاوت میکند تا استحقاق پاداش و کيفری که برای وصول به
آن آفریده شدهاند مشخص شود ( ...قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِّسْطِ وَهُمْ ال يُظْلَمُونَ؛

2

ميان آنها به قسط داوری میشود و به ایشان ستم نمیشود) ،و هم در مقام
پاداش و کيفر ،آنها را به نتيجهای که متناسب با عمل اختياری خودشان
است میرساند تا هدف از آفرینش آنها تأمين شود (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ
خَيّْراً يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَّرّاً يَّرَهُ؛ ۳پس هر کس ذرهای کار خير انجام
دهد آن را میبيند و هر کس ذرهای کار بد انجام دهد آن را میبيند).
بنابراین  ،ویژگی عدالت در خداوند متعال ،با عقل قابل اثبات است و البته
مقتضای آن ،برابر قرار دادن همه موجودات یا همة انسانها نيست.

6

با توجه به این مبنای الهياتی ،باید در ميزان انتظارات و نحوة ارزیابی
افراد از جهت سالمت معنوی ،هماهنگ با عدالت حاکم بر نظام خلقت،
اصل تناسب و اعتدال را رعایت کرد.
 .3هدف از آفرينش جهان

هدف اصلی از آفرینش جهان هستی ،انسان کامل است .بر اساس
نظاممندی غائی هستی (مبنای  ،)۳آفرینش غایتمند است .همچنين بر
اساس حکمت الهی (مبنای  ،)4آفرینش جهان حکيمانه و دارای هدفی
 .۹بقره.224 ،
 .2یونس 67 ،و ۳6؛ نيز ر.ک :زمر 4۱ ،و  7۳و مؤمن (غافر) 26 ،و .72
 .۳زلزله 7 ،و .2
 .6ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش عقائد ،درس بيستم.
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معقول و متناسب با کماالت بینهایت الهی است ،که در درجة اول ،حب
خداوند به ذات مقدس ربوبی است و در درجة بعد ،حصول و بروز کمال
به نحو اکمل ،و بنا بر نظام احسن (مبنای  ،)7نظام هستی به گونهای
آفریده می شود که در مجموع ،بيشترین خير و کمال از آن حاصل شود.
آنچه گفتيم هدف کلی از آفرینش مجموع عالم خلقت بود .اما با توجه
به اینکه برخی مخلوقات زمينه را برای وجود یا تغيير برخی مخلوقات
دیگر فراهم میکنند ،میتوان پرسش از هدف آفرینش جهان را به معنایی
دیگر مطرح کرد و آن پرسش از آن موجودی است که دیگر موجودات
برای تحقق آن آفریده شدهاند .به عبارت دیگر ،در این مرحله ،سؤال
دربارة هدف آفرینش جهان ،این است که مقصود اصلی از آفرینش
مخلوقات ،کداميک از آنها بوده است.
پاسخ این سؤال ،بر اساس مالک حکمت ،این است که از ميان
مخلوقات ،کامل ترین آنها مطلوب و مقصود اصلی است و اگر حصول
چنين مرتبهای از کمال ،نيازمند شکوفایی اختياری ظرفيتها و قابليتهایی
در آن موجود و نيز به وجود آمدن موجوداتی باشد که زمينهساز پيدایش
آن و نيز زمينهساز شکوفایی کمال اختياری او باشند ،همه آنها به تبع
پيدایش و تکامل چنين موجودی ،مطلوب و مقصود از آفرینش الهی واقع
میشوند.
بنا بر مبانی انسانشناختی ،در ميان موجوداتی که میشناسيم ،انسان
موجودی است که با برخورداری از قدرت تعقل و انتخاب آگاهانه ،امکان
وصول به باالترین درجات کمال ممکن برای یک مخلوق را دارد و
بنابراین ،میتوان گفت هدف از آفرینش جهان ،پيدایش انسان و فراهم
شدن زمينه برای رشد و تعالی و تکامل او بوده است.
قرآن کریم با اشاره به این هدف ،خلقت آنچه در زمين است را برای
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انسان میداند (هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي األرْضِ جَمِيعًا ...؛ ۹او همان کسی
است که همة آنچه در زمين است برای شما آفرید) و در روایاتی که از

ائمه معصومين وارد شده ،وجود گرامی رسول خدا و اميرمؤمنان،
بلکه همه ائمه اطهار به عنوان هدف آفرینش سایر مخلوقات ذکر شده
است.

2

بدین ترتيب ،میتوان گفت هدف از آفرینش همه مخلوقات ،به وجود
آمدن نوع انسان بوده است که قابليت وصول به باالترین درجات کمال را
داشته باشد ،هدفی که در وجود انوار پاک معصومان به فعليت کامل
رسيده است.
بر این اساس ،هدف نهایی انسان که همان هدف از آفرینش جهان
هستی است ،دستیابی انسان به بيشترین کماالت اختياری ممکن است.
نيز با توجه به مبانی  ۹و  2از مبانی الهياتی ،باالترین درجه کمال هستی،
مخصوص ذات یگانه خداوند متعال است و بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت
که هدف نهایی انسان ،وصول انسان به عالیترین کماالت وجود است که
از آن به «قرب الهی» تعبير می شود و امری ذو مراتب است و طبعاً هدف
نهایی ،رسيدن به باالترین درجه ممکن قرب به خداوند است.
 .۹بقره.2۱ ،

 .2در حدیث قدسی که از اميرالمؤمنين علی درباره پيامبر اکرم روایت شده آمده است که
«لوالک ما خَلَقْتُ األفْالک» (بحار األنوار ،ج،۳6ص )۹۱۱؛ اگر وجود تو (مقصود) نبود ،افالک را
نمیآفریدم .نيز در حدیثی قدسی به روایت امام صادق بعد از بيان نبوت پيامبر اکرم و

امامت علی ،آمده است که «لوالهُما ما خَلَقْتُ خَلْقي» (الحرّ العاملی،الجواهر السنيّه ،ص)2۳۱؛
اگر آن دو نبودند ،چيزی را نمیآفریدم .همچنين در حدیث قدسی معراج ،بعد از تصریح به
نبوت پيامبر و امامت ائمه معصومين خداوند میفرماید« :فَلَوْالكُمْ ما خَلَقْتُ الدُنْيا وَاآلخِّرَةَ و ال
الْجَنَةَ وَالنَار» (همان ،ص)27۱؛ اگر شما (پيامبر و ائمه اطهار) نبودید ،نه دنيا و آخرت ،و نه
بهشت و دوزخ را نمیآفریدم.
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 .21هدايت تکوينی

خداوند همه موجودات را به طور تکوینی ،به بهترین مسير هدایت
میکند .بر اساس حکمت الهی (مبنای  ،)4آفرینش همه موجودات دارای
هدفی معقول است .از آنجا که بسياری از موجودات دارای وجودی
تدریجی هستند ،و در طول زمان با تغييراتی مواجه میشوند ،حکمت
خداوند مقتضی آن است که آنها را به گونهای بيافریند که با این تغييرات،
نهایتاً به مقصدی معقول برسند .از سوی دیگر ،بنا بر توحيد در ربوبيت
تکوینی (مبنای  ،) 2.6کار ادارة این موجودات با خداوند متعال است و
اوست که با تدبير حکيمانه خود در تمام مدت وجودشان ،زمينهها و
شرایط را برای آنها به گونهای فراهم میکند که بتوانند به سمت مقصد
مزبور حرکت کنند و بر اساس مبنای نظام احسن (مبنای  ،)7آنها را چنان
اداره می کند که در مجموع بيشترین خير و کمال از آنها حاصل شود.
فراهم کردن زمينه های عملی حرکت موجودات به سمت مقصد مطلوب از
آفرینش آنها ،هدایت تکوینی ناميده میشود (وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى؛ ۹و آن کس
که (هر موجودی) را به اندازة خویش مقدّر کرد آنگاه او را هدایت نمود).
پس مقصود از هدایت تکوینی الهی این است که خداوند به مقتضای
حکمت و بنا بر ربوبيت تکوینی خود و مطابق الگوی نظام احسن ،شرایط
تحقق و تغيير هر موجودی را به گونهای تنظيم میکند که برای حصول
بيشترین خير و کمال از هستی ،الزم است .در نتيجه ،جهت حرکت
عمومی پدیدههای جهان ،در مجموع ،رو به رشد ،کمال و تعالی است.
از این مبنا میتوان وجود حس اميد و خوشبينی و نشاط نسبت به
آینده را به عنوان نشانههایی از وجود سالمت معنوی نتيجه گرفت.
 .۹اعلی.۳ ،
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همچنين از این مبنا ،هدایت تشریعی الهی نسبت به انسان نيز نتيجه
میشود که خود در استنتاج برخی شاخصهای سالمت معنوی مؤثر است.
 .22هدايت تشريعی

خداوند موجودات مختار ،مانند انسان را عالوه بر هدایت تکوینی عمومی،
به صورت تشریعی نيز هدایت میکند .مقصود از هدایت تشریعی الهی ـ
که ناشی از هدایت تکوینی و حکمت آفرینش موجودات مختاری چون
انسان است ـ این است که خداوند موجودات مختار و از جمله انسان را،
عالوه بر هدایت عام تکوینی خود که به موجب آن حتی موجودات فاقد
شعور و اراده را نيز تدبير و به سمت هدف مقصود از آفرینش آنها عمالً
هدایت می کند ،با وسایل درونی (مانند عقل و سایر قوای ادراکی) و
وسایل بيرونی (مانند ارسال پيامبران و فرستادن کتب آسمانی ،و وضع
قانون و شریعت) به راهی که تنها با انتخاب و پيمودن اختياری آن
میتوانند به کمال خود نایل آیند ،راهنمایی میکند.
توضيح آنکه با توجه به مبانی انسانشناختی ،انسان موجودی مختار
است و با توجه به موانع تعليم و تربيت ،در تشخيص راه کمال ،پيوسته با
محدودیت ها و موانعی روبرو است و بدین دليل ،همواره برای تعيين راه
دستیابی به کمال حقيقی خود ،نيازمند راهنمایی است.
برای راهنمایی بشر به کمال حقيقی ممکن است راههای مختلفی ارائه
شوند که به دليل وجود محدودیتها و موانع تعليم و تربيت ،تشخيص
درستی یا نادرستی مستقيم آنها به طور کامل برای ما امکانپذیر نيست.
بدین ترتيب ،تنها راه ممکن برای شناخت راه درست کمال ،مراجعه به
کسی است که آن راه را به طور کامل و بدون اشتباه بشناسد و مطمئن
باشيم که به درستی آن را برای ما گزارش میکند.
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بر اساس وجود خداوند کامل مطلق (مبنای  ،)۹خداوند دارای علم
مطلق است و نيز خيرخواه انسان و در گفتار خود صادق است .بنابراین،
تنها خداوند است که میتواند ما را به سوی کمال حقيقیمان هدایت کند
و راه درست وصول به آن را از طریق ابالغ دین الهی ،به ما بشناساند (هُوَ
الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ؛ ۹اوست آنکه پيامبر خود را با
هدایت و دین حق فرستاد).
بدین ترتيب ،ادیان و مکاتب زمينی و ساختة دست بشر ،از جمله
عرفان های بدلی و مکاتب مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،حقوقی و
تربيتی ،که بر اساس اندیشة ناقص و محدود بشر ،یا براساس توافق و
قرارداد تعدادی از افراد ،یا با نظر اکثریت مردم ،و بدون اتکا به دین
آسمانی حق و در قبال روشهای مورد قبول دین ،ترویج میشوند ،از
اعتبار کافی برخوردار نيستند.
البته کسانی که در تشخيص دین حق یا جزئيات آن قصور داشته باشند
و دستشان از دین حق کوتاه باشد ،یعنی یا از پیجویی و تحقيق درباره آن
به کلی غافل باشند ـ مانند دیوانگان و خردساالن ـ یا علی رغم پیجویی
و تحقيق ،عمالً نتوانند حقيقت را بيابند ،معذورند و بلکه به اندازة تالش
خود مأجور نيز میباشند .اما کسانی که امکان جستجو و تحقيق درباره
دین حق و جزئيات آن و مراجعه به دینشناسان مورد اعتماد را دارند و
با این حال ،در این راه کوتاهی و تقصير میکند ،معذور نخواهد بود.
از این مبنا میتوان نتيجه گرفت که برای سنجش سالمت معنوی،
توجه به ميزان پيروی از تعاليم و راهنماییهای دین الهی حق الزم است.

 .۹توبه۳۳ ،؛ فتح 22 ،و صف.۱ ،
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 .21خاتمیت ،جامعیت و جهانی بودن اسالم

رسول گرامی اسالم ،حضرت محمد آخرین پيامبر الهی است و دین او

ـ اسالم ـ تا ابد تنها دین معتبر برای همگان و پاسخگوی همه نيازهای
اساسی انسان برای سعادت است.
مقصود از خاتميت این است که خداوند در راستای هدایت تشریعی،
پس از ارسال پيامبران متعدد ،مانند ابراهيم ،موسی و عيسی آخرین دین
آسمانی ،یعنی دین اسالم را با بعثت آخرین پيامبر ،حضرت محمد ۹به

بشر ارزانی داشته است .بنابراین ،پس از این ،نه پيامبری از جانب خداوند
 .۹قرآن کریم صریحاً پيامبر اسالم را خاتم همه پيامبران معرفی میکند :مَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ

رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اهللِ وَخَاتَمَ النَبِيِّينَ ( ...احزاب)66 ،؛ محمد پدر هيچيک از مردان شما
نيست ،بلکه فرستاده خداوند و آخرین پيامبر است .همچنين خاتميت پيامبر اکرم در صدها

روایت مورد تصریح و تأکيد قرار گرفته است که از جمله آنها حدیث منزلت است که در آن

پيامبر اسالم ،امير المؤمنين علی را همچون هارون که جانشين موسی بود جانشين خود
معرفی کرده و بالفاصله اضافه می کنند که با این تفاوت که پس از من پيامبری نخواهد بود .این

حدیث را شيعه و سنّی به تواتر از پيامبر اکرم نقل کردهاند (از جمله ر.ک :بحار األنوار ،ج،۳7
ص2۳6ـ22۱؛ محمدبناسماعيل البخاری ،صحيح بخاری ،ج ،6ص 262و ج ،۳ص۹2۱؛

مسلمبنالحجاج النيسابوری ،صحيح مسلم ،ج ،7ص ۹26و ۹2۹؛ محمدبنیزید القزوینی ،سنن
ابنماجه ،ج ،۹ص 6۳و 6۳؛ محمدبنعيسی الترمذی ،سنن ترمذی ،ج ،۳ص ۳62و ۳66؛ الحاکم
النيسابوری ،المستدرک علی الصحيحين ،ج ،2ص ۳۳7و ج ،۳ص ۹6۱و ۹۳۳؛ احمدبنحنبل،
مسند احمد ،ج ،۹ص ۹2۳ ،۹26 ،۹22 ،۹7۱ ،۹77 ،۹7۳ ،۹7۳ ،۹76و  ،۳۳۹ج ،۳ص ،۳2و ج،4

ص ۳4۱و 6۳2؛ نيز برای فهرست تفصيلی مصادر این حدیث ،ر.ک :حسين راضی ،سبیل النجاة
فی تتمة المراجعات ،ص۹۹7ـ .)۹2۳همچنين از آن حضرت نقل شده است که فرمودند« :أيُها
النّاسُ إنَهُ ال نَبيَ بَعْدي وَال أمَةَ بَعْدَكم» (بحار األنوار ،ج ،2۹ص )۳2۹و در حدیث دیگر از آن
حضرت نقل شده که فرمودند :أيُها النّاسُ إنَهُ ال نَبيَ بَعْدي وَال سُنَةَ بَعْدَ سُنَّتي» (بحار األنوار ،ج،22

ص .)۳۳۹موضوع ختم نبوت همچنين از بيان علی در خطبههای ،۹42 ،۹2۱ ،27 ،2۳ ،4۱ ،۹

 ۹۱۳و  2۳6از نهج البالغه نيز نقل شده و در روایات و ادعيه و زیارات از ائمه طاهرین بر آن

تأکيد شده است.
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به رسالت مبعوث خواهد شد ،و نه هيچ دین دیگری برای راهنمایی بشر
به سعادت و کمالْ نازل میگردد.
همچنين چنانکه در مبحث اسالم و قلمرو آن گذشت ،دین اسالم از
جامعيتْ برخوردار بوده ،همه ساحتهای حيات انسانی را در بر میگيرد

و پاسخگوی همه نيازهای اساسی برای تأمين سعادت بشر است .

از سوی دیگر ،رسالت پيامبر اسالم نيز جهانی است و به قوم و قبيلهای
اختصاص ندارد(وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِال كَافَةً لِلنَاسِ بَشِيّراً وَنَذِيّراً وَلَكِنَ أَكْثَّرَ
النَاسِ ال يَعْلَمُونَ؛ ۹و تو را جز بشارت دهنده و بيمدهندهای برای همه مردم
نفرستادیم ولی بيشتر مردم نمیدانند) .به همين دليل ،پيامبر اسالم با نوشتن
نامه های متعدد ،سران کشورهای مختلف ،مانند قيصر روم ،پادشاه ایران،
فرمانروایان مصر ،حبشه و شامات ،و نيز رؤسای قبایل مختلف عرب را

به اسالم دعوت کر دند .قرآن کریم ،نيز در آیات زیادی ،همه مردم 2را
مورد خطاب قرار داده ،هدایت خود را شامل همه انسانها دانسته،

۳

رسالت پيامبر را برای همه مردم ثابت میداند 6و دعوت او را شامل همه

کسانی میداند که از آن اطالع یابند ۳،و از سوی دیگر ،پيروان سایر ادیان
را به عنوان «اهل کتاب» مورد خطاب و عتاب قرار داده 4و رسالت پيامبر
را برای آنها تثبيت کرده است و اساساً هدف از نزول قرآن بر پيامبر اکرم

 .۹سبأ.22 ،
 .2ر.ک :بقره2۹ ،؛ نساء۹ ،؛ فاطر۹۳ ،؛ اعراف ۳۹ ،27 ،24 ،و  ۳۳و یس .46
 .۳ر.ک :بقره ۹2۳ ،و ۹27؛ آل عمران۹۳2 ،؛ ابراهيم ۹ ،و ۳2؛ جاثيه26 ،؛ زمر6۹ ،؛ نحل66 ،؛
کهف۳6 ،؛ حشر2۹ ،؛ انعام۱6 ،؛ یوسف۹66 ،؛ ص27 ،؛ تکویر27 ،؛ قلم.۳2 ،
 .6ر.ک :نساء7۱ ،؛ حج6۱ ،؛ سبأ22 ،؛ انبياء ،۹67 ،فرقان.۹ ،
 .۳ر.ک :انعام.۹۱ ،
 .4ر.ک :آل عمران۹۹6 ،۱۱ ،۱2 ،7۹ ،76 ،4۳ ،؛ مائده ۹۳ ،و .۹۱
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را پيروزی اسالم بر سایر ادیان دانسته است ۹.پس تنها دین معتبر برای
راهنمایی همة انسانها به سعادت و کمال تا ابد ،دین اسالم ،به پيامبری
خاتم پيامبران است (إِنَ الدِّينَ عِنْدَ اهللِ اْسسْال ُ ...؛ 2تنها دین نزد خدا اسالم
است)( ،وَمَنْ يَبّْتَغِ غَيّْرَ اْسسْال ِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِّرَةِ مِنَ
الْخَاسِّرِينَ؛ ۳و هر کس دینی بجز اسالم را برگزیند از او پذیرفته نمیشود و
در آخرت از زیانکاران خواهد بود).
از این مبنا میتوان نتيجه گرفت که تنها شاخصهای مبتنی بر اسالم
است که میتواند نشاندهندة سالمت معنوی حقيقی برای انسان باشد .نيز
با توجه به وجود کاستیهایی در انسان که از مبانی انسانشناختی است،
پيروی از تعاليم اسالمبرای وصول به سعادت ،امری ضروری است .این
امر خود مستلزم ضرورت تالش برای استنباط این تعاليم از منابع اصيل
اسالمی است که در مبانی بعد مورد اشاره قرار میگيرند.

 .29قرآن ،کتاب تحريفناپذير آسمانی

قرآن ،کتاب آسمانی پيامبر اسالم برای هدایت بشر ،بدون تحریف باقی
خواهد ماند .قرآن ،معجزه جاوید پيامبر اکرم و متن اصلی دین اسالم
است که الفاظ آن عيناً بر پيامبر اسالم وحی شده و بر خالف سایر کتب
آسمانی ،بدون هيچ تحریف و تغييری باقی مانده است ،یعنی نه بر آن
چيزی افزوده شده و نه از آن چيزی کاسته شده است (إِنَا نَحْنُ نَّزَلْنَا الذِّكّْرَ
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ؛ 6ما قرآن را نازل کرده و ما خود آن را حفظ میکنيم) .این
 .۹ر.ک :توبه۳۳ ،؛ فتح۳2،؛ صف.۱ ،
 .2آل عمران.۹۱ ،
 .۳آل عمران.2۳ ،
 .6حجر.۱ ،
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کتاب که در بر دارندة همة پيامهای اصلی الزم برای سعادت انسان تا
قيامت است ،شامل اعتقادات ،نکات اخالقی و احکام عملی است ،چنانکه
همراه با نقل برخی وقایع تاریخی و مانند آنها ،حاوی نکات تربيتی مورد
نياز نيز هست.
خداوند متعال در قرآن کریم ،مردم را به تدبّر و تفکر در آیات قرآن

دعوت کرده ،۹ولی مسئوليت تبيين محتوای وحی و تفصيل احکام و
قوانين را بر عهدة پيامبر اکرم گذاشته است.

2

هرچند در زمان نزول قرآن ،برخی احکام دین به تناسب شرایط،
تغييراتی داشته ،مانند آنکه قبلة مسلمانان تغيير کرده است ،اما پس از
اکمال دین در زمان پيامبر اکرم ۳ و پایان یافتن وحی الهی ،تا ابد هيچ
حکمی حقيقتاً تغيير نخواهد کرد (فَحَاللُهُ حَاللٌ إلي يَوْ ِ الْقِيَامَةِ و حَّرَامُهُ
حَّرَا ٌ إلي يَوْ ِ الْقِيَامَة؛ 6پس آنچه پيامبر حالل شمرده تا روز قيامت حالل
است و آنچه او حرمتش را اعالم کرده تا روز قيامت حرام است).
اما تغييرات ظاهری در برخی احکام اسالم ،در واقع از نوع تغيير
موضوع احکام و شبيه حالل شدن شراب با تبدیل شدن آن به سرکه است،
چنانکه تغيير حکم غص ب و برداشته شدن حرمت آن ،در تزاحم با حکمی
مهمتر همچون لزوم نجات جان انسان بیگناه ،آنگاه که نجات جان او
مستلزم تصرف در زمين یا مال غصبی باشد ،از قبيل وارد شدن عنوان
«تصرف غاصبانه» در موضوع مهمتر (نجات جان بیگناه و مقدمات آن)
 .۹ر.ک :نساء22 ،؛ نحل66 ،؛ ص2۱ ،؛ و محمد.26 ،
 .2ر.ک :نحل 66 ،و .46
 .۳ر.ک :مائده.۳ ،

 .6این سخن از امام صادق در ضمن دو روایت مختلف نقل شده است (ر.ک :بحار األنوار،
ج ،۹4ص،۳۳6ح ۳2و همان ،ج ،67ص ،۳۳ح .)۳۳
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است که نتيجة آن ،لزوم رعایت حکم مهمتر است ،و احکام حکومتی نيز
از قبيل داخل شدن برخی مصادیق (مانند پرداخت انواع ماليات) در
موضوع کلی «مصالح جامعة اسالمی» هستند که رعایت آنها از همه چيز
مهم تر است .در واقع ،در این گونه موارد ،اسالم با مرتبط ساختن
احتياجات متغير انسان با اصولی ثابت ،برای برآوردن این گونه احتياجات
نيز راهکار کلی دائمی ارائه داده است.

۹

 .24واليت و امامت پیامبر اسالم

پيامبر اسالم ،عالوه بر تلقی ،ابالغ و تبيين وحی و الگو بودن برای جامعه
بشری ،ترویج دین و رهبری عام جامعه را نيز بر عهده دارند .پيامبر اکرم

عالوه بر منصب نبوت و رسالت ،که مستلزم تلقی و حی و ابالغ آن به مردم
و تعليم و تبيين همه اجزای دین اسالم نيز هست ،با مهاجرت به مدینه و
تشکيل حکومت اسالمی ،منصب دیگری به عنوان فرمانروای جامعة اسالمی
یافتند که منصبهای فرعی دیگر مانند قضاوت و فرماندهی نظامی نيز از آن
اشتقاق مییافت ،و بدین ترتيب ،پيامبر عهدهدار امامت و اجرای همة احکام
اقتصادی ،حقوقی و سياسی اسالم در عرصة جامعه نيز بودند.
پيامبر به عنوان امام ،ولیّ امر و رهبر جامعه ،عالوه بر اجرای احکام
اسالم ،مصالح جامعه اسالمی را تشخيص داده ،متناسب با آن حکم صادر
میکردند .خداوند اطاعت از پيامبر اسالم و اجرای احکام و فرمانهای
صادر از جانب ایشان را در کنار اطاعت از خود ،بر همه مؤمنان الزم
شمرده (قُلْ أَطِيعُوا اهللَ وَالّرَسُولَ ...؛ 2بگو از خدا و رسول اطاعت کنيد)،
 .۹ر.ک :مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج( ،۳ختم نبوت)،ص ۹۱۹ـ۹۱2؛ محمد حسينزاده،
درآمدی بر معرفتشناسی و مبانی معرفت دینی ،ص۹42ـ.۹7۳

 .2آل عمران .۳2 ،نيز ر.ک :آل عمران۹۳2 ،؛ نساء 4۱ ،۳۱ ،۹6 ،۹۳ ،و 26؛ مائده۱2 ،؛ انفال،
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پيامبر را بر مؤمنان صاحب والیت دانسته (إِنَمَا وَلِيُكُمُ اهللُ وَرَسُولُهُ ...؛

۹

همانا خدا بر شما والیت دارد و رسول او) و (النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُّسِهِمْ ...؛ 2پيامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) و او را الگوی
نيکو معرفی کرده است (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اهللِ أُسْوَةٌ حَّسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
يَّرْجُو اهللَ وَالْيَوْ َ اآلخِّرَ وَذَكَّرَ اهللَ كَثِيّراً؛ ۳همانا در رسول خدا برای شما
الگویی نيکو است برای کسانی که به خداوند و روز بازپسين اميد داشته،
یاد خدا زیاد کنند).
 .25واليت و امامت امامان معصوم

به عقيدة شيعيان ،امامان معصوم جانشينان بر حق پيامبر اکرم در تبليغ
دین و رهبری عام جامعه اسالمی و الگوی بشریت هستند .همانگونه که
شيعيان اثنی عشری معتقدند ،پس از رحلت رسول گرامی اسالم ،برای
رهبری جامعه اسالمی از طرف خداوند افرادی معين شدهاند تا ریاست

همه امور دین و دنيای جامعه ،و به اصطالح ،امامت مسلمين را برعهده
گيرند .ایشان که تعدادشان دوازده نفر است و رسول خدا آنها را با نام

تعيين کرده 6،در واقع تمام مناصب پيامبر اسالم ،اعم از تبيين و تبليغ
 26 ،۹ و 64؛ توبه7۹ ،؛ نور ۳6 ،۳2 ،۳۹ ،و ۳4؛ احزاب 44 ،و 7۹؛ حجرات۹6 ،؛ فتح۹7 ،؛
محمد۳۳ ،؛ مجادله ،۹۳ ،ممتحنه۹2 ،؛ تغابن  ۹2و جنّ.2۳ ،
 .۹مائده.۳۳ ،
 .2احزاب.4 ،
 .۳احزاب.2۹ ،
 .6هنگامی که آیه يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اهللَ وَأَطِيعُوا الّرَسُولَ وَأُولِي األمّْرِ مِنْكُمْ ( ...نساء)۳۱ ،
نازل شد ،و اطاعت اولی االمر را همسنگ اطاعت خدا و رسول به طور مطلق واجب دانست،

جابربنعبداهلل انصاری از پيامبر پرسيد :این اولی االمر که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما 
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معارف دین ،و زعامت جامعه اسالمی ،بجز منصب نبوت و رسالت را بر
عهده دارند ،و همچون پيامبر اسالم ،از طرف خدای متعال منصوب شده،

دارای علم خدادادی ۹،و معصوم از گناه و خطا هستند 2،و به موجب
والیت الهی که بر همه مسلمانان دارند ،اطاعت آنها همچون اطاعت خدا و
رسول او بر همگان واجب است و برترین الگوی قابل پيروی برای
انسانها میباشند.
 شده چه کسانی هستند؟ حضرت در پاسخ وی فرمودند« :هُم خُلَفائي يا جابِّر و أئِمَةُ الْمُّسلمينَ
مِن بَعدي .،أوّلُهُم عليُ بن أبي طالبٍ ،ثمّ الْحّسَن و الحّسَين ،ثمّ عليُ بن الحّسَين ،ثمّ محمّدُ بن عليٍ
المعّروفُ في الّتّوراةِ بِالْباقِّر ـ و سَّتُدْرِكُهُ يا جابِّر ،فإذا لَقيّتَه فَاقّْرَأه مِني الّسّال َ ـ ثمّ الّصّادق جّعفّرُ بن
محمّد ،ثمّ موسي بن جعفّرٍ ،ثمّ عليُ بن موسي ،ثمّ محمّدُ بن عليٍ ،ثمّ عليُ بن محمّدٍ ،ثمّ الحّسنُ بن
عليٍ ،ثمّ سَمِيِي وَكَنِيِي حُجّةُ اهللِ في أرْضِه و بَقيَّتُه في عِبادِه ابن الحّسن بن عليّ» (الصدوق،
کمالالدین و تمام النعمة ،ج ،۹ص ،2۳۳نيز ر.ک :القندوزی ،ینابيع المود ّة لذوی القربی ،ج،۳

ص .)۳۱۱همچنين روایات فراوانی نقل شده است که پيامبر در موارد متعدد ،جانشين خود را
علیبنابی طالب معرفی کرده و والیت خود را برای ایشان نيز ثابت دانستند ،از جمله در حدیث

متواتر غدیر ،آن حضرت ،به فرمان الهی ،علی را رسماً به مردم معرفی کردند و فرمودند« :مَنْ
كُنْتُ مَوْالهُ فَهَذا عَليٌ مَوْاله» ،و سایر ائمه نيز امام پس از خود را به طور مشخص معرفی کردند.
(ر.ک :الکافی ،ج ،۹ص224ـ)۳2۱
 .۹ائمه اطهار بجز علمی که از طریق رسول خدا دارند ،از الهام و تحدیث برخوردارند (ر.ک:
الکافی ،ج ،۹ص 276 ،246و  )27۹و با داشتن تمام علم کتاب( ،ر.ک :همان ،ص )2۳7از هر
آنچه بخواهند نيز آگاه میشوند (ر.ک :همان ،ص.)2۳2
 .2از آنجا که عهد امامت به ائمه اطهار سپرده شده ،عصمت ایشان را از آیه  ۹26سوره بقره که
خداوند در آن ،رسيدن عهد امامت را به ستمکاران نفی میکند ،میتوان استفاده کرد؛ زیرا هر نوع
نافرمانی خداوند ،ظلم و ستم است .همچنين از آیه  ۳۱سوره نساء که اطاعت اولی االمر را قرین
اطاعت خدا و رسول قرار داده و به طور مطلق واجب دانسته میتوان عصمت ایشان را نتيجه
گرفت .نيز آیه تطهير (احزاب )۳۳ ،داللتی روشن بر عصمت کامل اهل بيت پيامبر دارد؛ زیرا این
آیه ،به شهادت روایات متواتر (بيش از هفتاد روایت) که غالب آنها از اهل سنت روایت شده ،در
شأن خمسه طيبه نازل شده است.
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البته زعامت جامعه اسالمی تا کنون ،جز در دورانی کوتاه در زمان امام
علی و امام حسن مجتبی ،عمالً در دست ائمه اطهار قرار نگرفته و
ایشان تحت فشار حاکمان ستمگر ،در حد ممکن عموماً به تبيين و ترویج
دین اسالم پرداختند .اما ثبوت مقام والیت و امامت برای ایشان ،حجت را
بر مردم تمام کرده است ،به گونهای که وظيفة مردم ،تالش برای برقراری
جامعه اسالمی به امامت و زعامت ائمه اطهار بوده و کسانی که از روی
آگاهی و عمد ،مانع تحقق عملی آن شدند نزد خداوند مسؤول و معاقب
هستند.
بر همين اساس ،در این زمان نيز همه مسلمانان موظف هستند در راه
فراهم کردن زمينههای فردی و اجتماعی برپایی حکومت اسالمی با رهبری
امام معصوم ،تمام توان خود را به کار گيرند.
با توجه به قطعی و یقينی بودن انتساب قرآن کریم به خداوند متعال و
صحت سنّت قطعی که از طریق پيامبر اکرم و ائمه معصومين در اختيار
ما قرار گرفته است ،میتوان از سه مبنای اخير ،لزوم ابتنا و
همسویيشاخصهاو گویههای سنجش سالمت معنوی را با آموزههای قرآن
و سنّت نتيجه گرفت.
 .26غیبت امام دوازدهم

امام دوازدهم زنده و از نظر غایب هستند .دوازدهمين امام زندهاند ،و اینک
در دورة غيبت کبری به سر میبرند؛ یعنی کسی از جایگاه ایشان آگاه
نيست و با ایشان ارتباط ندارد .اما ایشان با اطالع کامل از وضع انسانها و
بلکه با آگاهی کامل از تمام هستی ،به عنوان خليفه الهی در روی زمين،
جهان را اداره می کنند و همه از وجود ایشان ،همچون آفتاب پشت ابر،
نور و گرمی میگيرند (إنّهُم لَيَنّْتَفِعونَ بِه و يَّسّْتَضيئونَ بِنورِ وِاليَّتِه في غَيْبَّتِه
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كَانّْتِفاعِ النّاسِ بِالشَمْس و إنْ جَلَلَها الّسَحاب؛ ۹ایشان از او سود میبرند و در
غيبت او از نور والیتش نور میگيرند ،چنانکه مردم از خورشيد پشت ابر
سود می برند) و روزی که جهان آمادگی پذیرش حکومت سراسری عدل
الهی را داشته باشد ،به امر خداوند متعال از پس پردة غيبت ظهور کرده،
با تشکيل حکومت واحد جهانی ،ادارة ظاهری جهان را نيز بر عهده
میگيرند و جهان را از عدل و داد پر میکنند.
باور به مهدویت و توجه عميق به آن ،موجب تقویت روحيه نشاط و اميد
به آینده و تالش برای تحقق جامعه آرمانی مهدوی است و از پوچ انگاری
و سستی جلوگيری میکند .بر این اساس ،میتوان نتيجه گرفت که باور به
مسأله مهدویت ،انتظار ظهور و تالش برای زمينهسازی ظهور امام عصر از
نشانههای برخورداری از سالمت معنوی هستند.
 .27واليت فقیه در زمان غیبت امام دوازدهم

اداره جامعه اسالمی در زمان غيبت امام دوازدهم بر عهدة ولی فقيه است.
در زمان فعلی که زمان غيبت آخرین امام معصوم است و دسترسی به
ایشان برای تعليم و تبيين مستقيم دین و ادارة جامعه اسالمی ممکن
نيست ،فقهای جامع شرایط فتوا ،بر اساس قرآن و سنت رسول خدا و
رهنمودهای ائمه معصوم احکام اسالم را با روش اجتهاد ،استنباط و
برای مردم بيان میکنند و در صورت امکان تشکيل حکومت اسالمی ،از
ميان این فقها ،ولی فقيه ،یعنی برترین اسالمشناسی که جامع شرایط ادارة
جامعه اسالمی است و با معرفی فقهای عادل تعيين میشود ،از جانب

 .۹ر.ک :بحار األنوار ،ج ،۳2ص ۱2و .۱۳
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خداوند ۹دارای منصب والیت و ادارة جامعه است و حکم او برای همه
مسلمانان الزم االجرا میباشد.

2

از این مبنا ،می توان باور نظری و التزام عملی به لزوم متابعت از ولی
فقيه را از نشانههای برخورداری از سالمت معنوی دانست .همچنين
میتوان بر اساس مبانی ششگانه اخير ،کمک به تحقق و گسترش
آموزههای اسالم ناب را نشانهای دیگر برای سالمت معنوی قرار داد ،چنانکه
از این مبانی میتوان نتيجه گرفت که همه مبانی ،شاخصها و گویههای
سالمت معنوی باید مطابق و همسو با آموزههای دین مبين اسالم باشند.
 .۹ر.ک :امام خمينی ،صحيفه امام ،ج ،۹6ص ۳2۳و ج ،۹۹ص.646
 .2مسأله والیت فقيه در زمان غيبت کبری ،از دیرباز در فقه شيعه مطرح بوده ،بلکه صاحب
جواهر نيابت فقيه را از معصومين ،ضرورت مذهب شيعه دانسته است (ر.ک :محمدحسن
النجفی ،جواهر الکالم ،ج ،2۹ص .)۳۱۱علی رغم فراهم نبودن شرایط برای حکومت فقيه در
اعصار گذشته ،در برخی کتب فقهی پيشينيان ،به منصب زعامت و اداره جامعه اسالمی و تصدی
حکومت در زمان غيبت برای فقيه جامع الشرایط تصریح شده است (از جمله ر.ک :المفيد،
المقنعة ،ص47۳؛ محقق اردبيلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،2ص24۹؛ احمد النراقی ،عوائد
األیام ،ص۹22ـ۹۱6؛ عبدالحسين الری ،التعلیقة علی المکاسب ،ج ،6ص ۹6۱ ،۹۹۳و  .)۹۳۱اما با
فراهم شدن شرایط اجتماعی برای برقراری حکومت اسالمی در عصر حاضر ،امام خمينی این
مسأله را به طور مبسوط در درس خارج فقه خود در کتاب البيع مورد بحث قرار دادند و در این
خصوص ،کتابی مستقل با نام والیت فقيه :حکومت اسالمی نيز به نگارش درآوردند .از آن پس
و با پيروزی انقالب اسالمی در ایران ،در خصوص والیت فقيه در امر اداره حکومت ،مباحث
فقهی و استداللی فراوانی طرح ،و آثار بسياری نگارش یافت .برای آگاهی از فهرست کتب
مربوط به والیت فقيه ،ر.ک :اسماعيل محمدی کرمانشاهی« ،کتابشناسی والیت فقيه» ،حضور،
شماره  ،۹۳77 ،26ص۹7۱ـ ۹۱6و شماره  ،۹۳77 ،24ص۹۱۳ـ ،262که در آنها  26۳کتاب
فهرست شده است .همچنين برای فهرست مقاالت مربوط به این موضوع ،ر.ک :شهرام
اصغرنياویند« ،فهرست مقاالت والیت فقيه» ،همان ،شماره  ،۹۳72 ،22ص6۳6ـ 66۹و شماره
 ،۹۳72 ،2۱ص627ـ 66۹و شماره  ،۹۳7۱ ،۳۹ص۳27ـ ۳4۹که در آنها  242مقاله در این
خصوص معرفی گردیده است .نيز برای بحث استداللی مختصر در این خصوص ،ر.ک:
محمدتقی مصباح یزدی ،نگاهی گذرا به نظریه والیت فقيه.
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مبحث چهارم ـ مبانی انسانشناختی
 .2ترکیب انسان از روح و بدن
۹

انسان موجودی مرکب از روح و بدن است .پرسش از ابعاد وجودی
انسان پيشينهای دیرینه دارد .از هزاران سال پيش ،اندیشمندان بسياری به
«دو بُعدی» بودن انسان و ت رکّب وجود او از روح و بدن اشاره کردهاند.

2

هرچند کسانی را نيز می توان یافت که انسان را چيزی جز همين مجموعة
مشاهدهپذیر نمیدانند.
به هر حال ،وجود جسم امری بدیهی به شمار میآید؛ بنابراین ،مهم آن
است که وجود روح به اثبات رسد .برای اثبات وجود روح دالیل عقلی
گوناگونی به کار میآیند که یکی از آنها چنين است ۳:همة انسانها از
هنگام تولد تا مرگ «من» خود را یگانه مییابند و با وجود دگرگونی در
 .۹برای اشاره به این بُعد از وجود انسان ،تعبير «نفس» هم به کار میرود؛ هرچند گاه ميان
«نفس» و «روح» تفاوتهایی نيز نهاده میشود (ر.ک :رسائل اخوان الصفا ،ج ،۹ص2۱6ـ2۱۹؛
ابوحيان التوحيدی ،االمتاع والمؤانسة ،ج ،2ص۹۹۳؛ همان ،ج ،۳ص۹۹۹؛ محمدبنالحسن
الطوسی ،التبيان ،ج ،۱ص۳۱ ،۳۹؛ نصيرالدین الطوسی ،تلخيص المحصّل ،ص .)۳27در متون
ادبی فارسی واژههایی چون «جان» و «روان» نيز فراوان به همين معنا به کار رفتهاند .در زبان
انگليسی (و زبانهای مشابه اروپایی) دستکم چهار واژه را در این باره میتوان یافت:
 .soul, syche, mind, spiritدر بسياری از لغتنامههای عمومی ،این چهار واژه مترادف
یکدیگر به شمار آمدهاند؛ هرچند در متون تخصصی گاه تفاوتهایی ميان آنها نهاده شده است.
 .2در تاریخ اندیشه مکتوب بشری ،سقراط (متوفاى  ۳۱۱قم) را مىتوان از اولين کسانى به
شمار آورد که بر تمایز ميان جسم و روح تأکيد ورزیدهاند .وی پاسخ این پرسش را که «چرا
فيلسوفان آرزویى جز مرگ ندارند؟» با جمالت زیر آغاز مىکند[« :مگر] مرگ جز جدایى روح
از تن است؟ و آیا مردن به حالتى نمى گویيم که تن و روح از یکدیگر جدا مىگردند و هر کدام
تنها و جدا از دیگرى مىماند؟» (دوره آثار افالطون ،ج ،۹ص.)6۱۹
 .۳بر اساس آنچه در فصل نخست درباره دو اصطالح «مبانی» و «اصول موضوعه» گذشت ،اثبات
مدعيات مطرحشده در مبانی بر عهده علوم دیگر است .با این همه ،بيان برخی از ادلهای که به
سادگی برای همگان قابل فهماند ،خالی از فایده نخواهد بود.
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سلولهای بدن ،تغيير در برخی از ویژگیهای جسمی و روانی و گاه از
دست دادن برخی از اندامها و جایگزینی آنها با اعضای دیگر ،تفاوتی در
آنچه «من» ناميده میشود ،احساس نمیکنند .این حقيقت که با علم
حضوری دریافت میشود ،نشاندهندة آن است که واقعيتی یگانه ،به همة
مراحل زندگی انسان وحدت میبخشد و با وجود تغييرات گسترده در
جسم آدمی ،همواره ثابت میماند.

۹

حالت فرضی زیر نيز بيان لطيفی است که اگر به درستی تصور شود،
چارهای جز تصدیق آن باقی نمیماند :فرض کنيد که در یک لحظه با
اعضا و جوارحی کامل و عقل و هوشی طبيعی قدم به دنيا نهادهایم و به
دالیلی از حواس ظاهری خود نيز بهره نمیبریم .برای این منظور میتوان
تصور کرد که در فضایی کامالً تاریک معلق هستيم ،هوا چنان معتدل است
که گرمی یا سردی آن بدن ما را نمیآزارد ،صدایی به گوش نمیرسد و
اعضای بدن نيز تماسی با یکدیگر ندارند .بیتردید در این حالت ،با اینکه
از «وجود بدن» آگاهی نداریم ،از اصل هستی خود غافل نيستيم .بنابراین،
آنچه در اینجا به عنوان «من» درک میشود ،چيزی غير از بدن است؛ زیرا
فرض بر این است که هنوز درکی از بدن خود به وسيلة ابزارهای حسی
نداریم .پس روح ـ که از آن به «من» تعبير میکنيم ـ متمایز از بدن است.

2

وجود روح از منظر آیات و روایات نيز امری مسلم و تردیدناپذیر
 .۹ر.ک :فخرالدین الرازی،لباب اإلشارات و التنبيهات ،ص۹۹4؛ همو ،شرح عيون الحکمة ،ج،۹
ص7۹؛ همو ،النفس و الروح و شرح قواهما ،ص۳7ـ.۳2

 .2ر.ک :ابنسينا ،النفس من کتاب الشفاء ،ص( 24المقالة االولى ،الفصل االول) و ص( ۳67المقالة

الخامسة ،الفصل السابع)؛ همو ،اإلشارات والتنبيهات ،ج ،2ص2۱2ـ( 2۱۳النمط الثالث،
الفصلاالول).
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است؛ چنانکه در قرآن کریم چنين میخوانيم« :فَإِذا سَوَيّْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ؛ ۹پس چون او را استوار بپرداختم و در آن از روح
خود دميدم ،برایاو به سجده درافتيد».
با توجه به این مبناست که سالمت انسان در سالمت جسم او خالصه
نمیشود ،و بدینترتيب ،لزوم لحاظ سالمت معنوی قابل تبيين خواهد بود.
 .1غیر مادی بودن روح

روح انسان ـ بر خالف بدن ـ امری غير مادی (مجرد) است .چنانکه در
مبنای دوم از مبانی هستیشناختی گذشت ،برخی از موجودات عالم
فرامادیاند .روح نيز چنين است؛ بسياری از ادلهای که وجود روح را ثابت
میکنند ،غير مادی بودن آن را نيز آشکار میسازند .با این حال،
اندیشمندان شرقی و غربی دالیلی مستقل برای غير مادی بودن روح اقامه

نمودهاند 2که در اینجا به بيان یکی از آنها بسنده میکنيم :موجودات
جسمانی مستقيماً یا باواسطه تقسيمپذیرند؛ برای مثال ،قطعه چوبی
یکمتری را میتوان به دو قطعة نيممتری تقسيم کرد .رنگ چوب نيز در
پی این تقسيم دو پاره میشود .اما هنگامی که دربارة روح خود
میاندیشيم ،آن را امری بسيط و تقسيمناپذیر مییابيم؛ هيچگاه نمیتوان
«من» را تجزیه کرد و دو «نيمه من» پدید آورد ۳.نه تنها روح ،که

فعاليتهای روحی همچون ادراک نيز تقسيمناپذیرند 6.برای مثال ،هنگامی
 .۹حجر2۱ ،؛ ص.72 ،
 .2برخى ،شمار این دالیل را به هفتاد رساندهاند .ر.ک :حسن حسنزاده آملى ،معرفت نفس ،دفتر
سوم ،ص.6۳2
 .۳ر.ک :رنه دکارت ،تأمالت در فلسفه اولى ،ص۹۳2ـ.۹۳۳

 .6از این رو ،بسياری از فيلسوفان مسلمان ابتدا غير مادی بودن فعاليتهای روحی را اثبات
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که تالش میکنيم سيبی را در ذهن خود به دو نيم تقسيم کنيم ،در واقع،
در کنار تصویر سيب کامل ،تصویرهایی از دو نيمه سيب پدید آوردهایم؛
زیرا اگر سيب کامل دو پاره شده و هيچ صورت ذهنی از آن به جا نمانده
باشد ،واژة «همان» در جملة «هر کدام از این دو نيمه ،پارهای از همان
سيب نخستاند» به چه چيزی اشاره دارد؟
در قرآن کریم نيز شواهدی در تأیيد غير مادی بودن روح میتوان

یافت؛ ۹چنانکه در یکی از آیات ،مراحل آفرینش بدن انسان اینگونه بيان

شده است« :ثُمَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً
فَكَّسَوْنَا الْعِظا َ لَحْماً؛ 2آنگاه نطفه را بهصورت خونِ بسته و سپس خون
بسته را به صورت گوشتْپاره درآوردیم ،وسپس گوشتپاره را
استخواندار کردیم و آنگاه بر استخوانها پردهای گوشت پوشاندیم» .در
ادامة آیه ،واژههای بهکار رفته دربارة مرحلة دیگر آفرینش (دميدن روح)
نشاندهندة آنند که این مرحله تفاوتی اساسی با مراحل پيشين دارد و از
سنخی دیگر است«۳:ثُمَ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَّرَ؛ آن گاه انسان را آفرینشی
دیگربخشيدیم» .این تفاوتِ تعبير را میتوان گویای آن دانست که روح ـ

 میکنند و سپس با بهرهگيری از آن به غير مادی بودن روح میپردازند .برای مطالعه بيشتر،
ر.ک :سيد محمدحسين طباطبایی ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،۹ص۳6ـ.۱2
 .۹گفتنى است که در ميان مسلمانان کسانى را مىتوان یافت که روح را نيز همچون بدن
موجودى جسمانى مىدانند ،هرچند آن را «جسم لطيف» مىخوانند و به آبى که در همه اجزاى
گُل سریان دارد ،همانند مىکنند.ر.ک .محمدبنعبدالکریم الشهرستانى،الملل والنحل ،ج ،۹ص.۳۳
 .2مؤمنون.۹6 ،
 .۳چنانکه شيخ صدوق (متوفای  ۳2۹ق) میگوید« :االعتقاد فی الروح أنّه ليس من جنس البدن،
و أنّه خلق آخر؛ لقوله تعالی :ثُمَ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَّرَ»( .الصدوق ،االعتقادات فی دين االمامیة،
ص.)22
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برخالف نطفه ،علقه و مضغه ـ امری مجرد است ۹.از این مبنا برای اثبات
برخی از مبانی بعدی استفاده میشود.
 .9اصالت روح

بخش اصيل وجود انسان ،روح او است .بسياری از ادلهای که وجود روح
و غير مادی بودن آن را اثبات میکنند ،این حقيقت را نيز مینمایانند که
آنچه به نام فعاليتهای ذهنی خوانده میشود ،از روح آدمی سرچشمه
می گيرد و بدن مادی در این عرصه ،ابزاری بيش نيست .اگر احساس و
اراده و تفکر و تعقل ـ که از مقومات وجود انساناند ـ خاستگاهی جز
روح ندارند ،پس بخش اصيل وجود انسان روح او است و انسانيت او در
گرو همان است .بر این اساس ،از نظر قرآن کریم ،حضرت آدم هنگامی
سزاوار سجدة فرشتگان میگردد که روح الهی در او دميده شود« :فَإِذا
سَوَيّْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ؛ 2پس چون او را استوار
بپرداختم و در آن از روح خود دميدم ،برایاو به سجده درافتيد» .همچنين
زمانی که مأموران الهی جان کسی را میگيرند ،او را نابود نساختهاند ،بلکه
تمام حقيقت او را از عرصهای به عرصة دیگر انتقال دادهاند«۳:وَهُوَ الْقاهِّرُ
فَوْقَ عِبادِهِ وَيُّرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَّتّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا؛ 6و
او بر بندگان خود چيره است و برشما نگهبانانی میفرستد ،و چون مرگ
 .۹ر.ک :سيد محمدحسين طباطبایى ،الميزان ،ج ،۹۳ص26ـ2۹؛ محمدتقى مصباح یزدى،
مشکات ،۹/۹ ،ص.664
 .2حجر2۱ ،؛ ص.72 ،
 .۳قرآن کریم در این باره واژه توفّى را به کار مىبرد که به معناى «دریافت کامل» است .در همين
باره ،ر.ک :نساء۱7 ،؛ نحل76 ،۳2 ،22 ،؛ سجده۹۹ ،؛ زمر62 ،؛ محمد.27 ،
 .6انعام.4۹ ،
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یکی از شما فرا رسد ،فرشتگان ما او را میگيرند».
بر اساس این مبنا ،هدف اصلی انسان استکمال روح است؛ و بدن
وسيلهای برای تکامل روح به شمار رود .بدین ترتيب ،میتوان گفت
سالمت معنوی نه همطراز سالمت جسمی است ،و نه صرفاً مقدمهای
برای دستیابی به سالمت جسمی ،بلکه سالمت جسمی مقدمهای برای
سالمت معنوی است.
 .4جاودانگی روح

روح انسان فناناپذیر و جاویدان است .تاکنون به این نتيجه دست یافتيم که
روح ـ که بخش اصيل وجود انسان است ـ امری غير مادی است .برخی
از اندیشمندان مسلمان یکی از نتایج غير مادی بودن روح را فناناپذیری آن
دانستهاند ۹.دالیل عقلی دیگر بيانگر آنند که انسان پس از مرگ (در عالَمی
دیگر) پاداش و عقاب اعمال اینجهانی را دریافت میکند و به بيان
دقيقتر ،با صورت باطنی کردارهای خود روبهرو میشود .در این براهين،
با بهرهگيری از دستکم دو صفت «حکمت» و «عدالتِ» خداوند به این
نتيجه دست می یابيم که خدای حکيم و عادل را نشاید که جهان را به
فرجامی شایسته ،و نيز درستکرداران و بدکاران را به ثواب و عقابی
درخور نرساند .قرآن کریم نيز بارها آدميان را به زندگی پس از مرگ توجه
داده و حتی در یک جا با به کارگيری چند واژه از واژگانی که کالم را

مؤکد میسازند 2،تنها حيات اخروی را سزاوار نام «زندگی» دانسته است:

«وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِال لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَ الدَارَ اآلخِّرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا

 .۹ر.ک :عبداهلل جوادى آملى ،ده مقاله پيرامون مبدأ و معاد ،ص.۳64
 .2مقصودْ کلمة «إنّ»« ،هی» (ضمير فصل) و «الم» تأکيدی است که بر سر آن در آمده است.
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يَعْلَمُونَ؛۹و اگر میدانستند ،زندگانی این جهان جز سرگرمی و بازیچهای
نيست؛ و بی گمان زندگی سرای واپسين است که زندگی (راستين) است».
در سخنان پيشوایان معصوم نيز دنيا گذرگاهی موقت به شمار آمده که

طليعة یک زندگی جاوید است؛ چنانکه رسول گرامی اسالم میفرماید:
«نه برای از ميان رفتن ،بلکه برای باقی ماندن آفریده شدهاید؛ [آنچه هنگام
مرگ روی میدهد] چيزی جز انتقال شما از سرایی به سرای دیگر
نيست».

2

بر اساس این مبنا ،باید هدف انسان را به گونهای لحاظ کنيم که نتيجة
آن ،افزون بر سامانیافتن زندگی گذرای این جهان ،فراهمشدن زمينة
دستيابی به سعادت جاودانة اخروی نيز باشد.
 .5مراتب طولی و شئون عرْضی روح و وجود تزاحم در آنها

روح انسان دارای مراتبی طولی و شئونی عرْضی است ۳که در هر کدام از
آنها تزاحمهایی وجود دارد .بسياری از فيلسوفان ،انسان را دارای سه نفس
دانسته اند :نباتی ،حيوانی ،و انسانی (ناطقه) .در یکی از روایاتِ منسوب به

امام علی قسم چهارمی به نام نفس الهی نيز افزوده شده است 6.در

روایاتی دیگر ،از ارواحی پنج گانه سخن به ميان آمده که برخی از آنها
 .۹عنکبوت.46 ،
 .2مَا خُلِقّْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقّْتُمْ لِلْبَقَاءِ وَإِنَمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَار (بحار األنوار ،ج ،۳2ص .)72در

همين باره ،روایت زیر نيز درخور توجه است :عن أميّر المؤمنين :الدُنْيَا دَارُ مَمَّرٍ إِلَى دَارِ مَقَّرٍ ...
(همان ،ج ،76ص)۹۳6؛ دنيا سرای گذری است به سوی سرایی پایدار.

 .۳برای بدن نيز میتوان چنين مراتب و شئونی تصور کرد؛ برای مثال ،چشم و گوش از شئون
عرْضی بدن به شمار می روند و هر کدام از آنها در مراحل رشد انسان ،از نظر قوت و ضعف،
دارای مراتبی گوناگوناند.
 .6ر.ک :بحار األنوار ،ج ،۳2ص26ـ.2۳
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واقعيت آن است که هر انسانی بيش از یک روح (نفس) ندارد؛ و
اقسام یادشده در حقيقت مراتب طولی آن به شمار میروند ،که گاه از آنها
با عناوینی چون «قوای نفس» نيز یاد میشود .نفس انسان با وجود آنکه
امری واحد و یگانه است ،به امور مختلفی میپردازد که برخی از آنها
(همچون تغذیه) به مرتبة نباتی انسان مربوطاند و برخی دیگر (مانند دیدن
و شنيدن ،و خشم و خشنودی) به بُعد حيوانی او تعلق دارند .بسياری از
آدميان از این مراحل فراتر نمیروند و قدم در مرتبة انسانی نمینهند.
مرتبة انسانی خودْ درجات گوناگونی دارد که باالترین آنها مختص اوليای
الهی و پيشوایان معصوم است.

2

 .۹بر اساس این روایات ،همه انسانها در برخورداری از سه روح با یکدیگر مشترکاند :روح
البدن (روح المدرج  /روح الحيات) ،روح القوه ،و روح الشهوه .مؤمنان از روح چهارمی به نام
«روح االیمان» نيز بهره میبرند ،و انبياء و اوصياء از روحی پنجم به نام «روح القدس» هم
برخوردارند .شاید بتوان این ارواح پنجگانه را بر همان مراتب چند گانه نفس (نباتی ،حيوانی و
انسانی) تطبيق کرد؛ چنان که عالمه مجلسی با اشاره به یکی از تفاسير احتمالی این روایات
میگوید « :ويحّتمل أن تكونَ روحُ القوة و الشهوة و المدرج كلُها الّروحَ الحيوانية؛ و روحُ االيمان و
روحُ القدس النفسَ الناطقة بكماالتها» (بحار األنوار ،ج ،2۳ص.)۳۳
 .2ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،دروس فلسفه اخالق ،ص۹۳۱ـ .۹62به تعبير یکی از
اندیشمندان معاصر « :خداى سبحان بيش از روح واحد در انسان نيافریده ،تا هویت روحى او
مرکّب از ارواح متعدد باشد؛ نفس آدمى مرکب از روح نباتى ،روح حيوانى ،روح انسانى و مانند
آن نيست؛ بلکه انسان داراى روح واحد است و هر چه در او است به منزله قوا و درجات
گونهگون یک حقيقت است .گاهى نفس انسان در درجهاى از ضعف قرار دارد که تنها به
پرورش بدن مىاندیشد و جز خور و خواب ،دغدغه دیگرى ندارد؛ یعنى ظهور آن در حدّ نفس
نباتى است .چنين انسانى ،نامى بالفعل و حیوان بالقوّه است ... .گاهى از این مرحله مىگذرد؛
به گونه اى که تنها به فکر تغذیه و تنميه و آرایش نيست؛ بلکه مسائل عاطفى و نيز برخى امور
اجتماعى مانند خدمت به دیگران نيز براى او مطرح است .در این صورت حيوان بالفعل و انسان

بالقوّه است؛ هر چند ممکن است برخى آثار ضعيف حيات انسانى در او ظهور ضمنى پيدا 

سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

741

افزون بر این ،نفس در هر مرتبه از مراتب طولی خود ،دارای شئونی
عرضی است .برای مثال بر اساس یک تقسيم ،نفس در مرتبة حيوانی
دارای دو بخش ادراکی و تحریکی است .بخش ادراکی خودْ مشتمل است

بر قوایی ظاهری (حواس پنجگانه) و باطنی ۹.روشن است که برای نمونه،
حواس پنج گانة ظاهری (بينایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و بساوایی) ترتبی
بر یکدیگر ندارند و از شئون عرْضی نفس به شمار میروند.
نکتة درخور توجه آن است که هر یک از این مراتب و شئون نيازهایی
دارند که به طور معمول ،نمیتوان همزمان به همة آنها توجه کرد و همه را
برآورده ساخت .از همين رو است که انسان گاه چنان غرق مطالعه میشود
که گرسنگی خود را فراموش میکند؛ چنانکه زیادهروی در پرداختن به
کماالت مربوط به مرتبة نباتی و حيوانی ،آدميان را از اندیشيدن دربارة
کماالت باالتر باز میدارد.

2

بر اساس این مبنا ،میتوان مشخصه اصلی معنویت را در تعالی یافتن
انسان از مرتبه حيوانی دانست و هدف انسان باید بر اساس شکوفایی
مرتبة انسانی انسان تعيين شود .نيز با توجه به مراتب طولی روح ،باید
گفت سالمت معنوی بر سایر ابعاد سالمت برتری داشته بر آنها سایه
کند .سپس با گذر از این مرحله و آشنایى با مسائل عقالنى ،معارف الهى ،عدل و احسان،
وحى و رسالت ،عصمت و والیت و امامت و خالفت به منطقه انسانيّت قدم مى گذارد و دیگر
براى او مرزى وجو د ندارد؛ چون مرز بين انسان و لقاى الهى نامحدود است ... .این درجات در
روایاتِ ارواح خمسه ،ارواح نام گرفته و آخرین درجه به روح القدس موسوم شده است»
(عبداهلل جوادی آملی ،تسنيم ،ج ،۳ص67۳ـ.)677
 .۹برخی از فيلسوفان ،از پنج قوه زیر به عنوان قوای باطنی یاد کردهاند :حس مشترک ،خيال،
وهم ،حافظه (ذاکره) ،و متخيله (متصرفه) .ر.ک :ابنسينا ،النجاة ،ص۹4۳؛ همو ،االشارات و
التنبيهات ،ص.266
 .2محمدتقی مصباح یزدی ،دروس فلسفه اخالق ،ص۹6۹ـ.۹62
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میافکند و نيز میبایست برای سالمت معنوی مراحلی را در نظر گرفت.
همچنين ،با توجه به تزاحم ميان مراتب و شئون یاد شده ،باید توجه
داشت که برای برخورداری از سالمت معنوی ،تشخيص ویژگیهای
انسانی انسان که به موجب آن بر سایر حيوانات برتری مییابد و ترجيح
دادن آنها بر ویژگیهای مزاحم الزم است.
 .6تغییرپذيری تدريجی روح و بدن

ویژگیهای روحی و بدنی انسان به صورتی تدریجی قابل تغييرند .انسان
در دو بعد جسم و روح تغييرپذیر است .این تغيير میتواند در جهت
مثبت یا منفی باشد .تأثير نوع تغذیه و مقدار تحرک اندامهای بدن و حتی
برخی از حالتهای روانی بر سالمت یا بيماری جسم ،دارای پشتوانهای
علمی و برخوردار از شواهدی تجربی است .تغيير در ویژگیهای روحی
نيز می تواند جایگاه انسان را ،در سيری صعودی یا نزولی ،فراتر از
فرشتگان یا فروتر از حيوانات قرار دهد.
گفتنی است که از یکسو روح ـ چنانکه گذشت ـ امری غيرمادی
(مجرد) است؛ و از سوی دیگر ،بنابر مبانی هستیشناختی ،امور غيرمادی
تغيير نمیپذیرند .با اینهمه ،نکتة درخور توجه آن است که این
تغييرناپذیری مخصوص مجرداتی است که هيچ وابستگی و تعلقی به ماده
ندارند ،نه موجودی چون انسان که برای انجام افعال خود نيازمند بدن است.
از سوی دیگر ،بر اساس آنچه در مبنای سوم از مبانی هستیشناختی
گذشت ،موجودات مادی (مانند بدن) و وابسته به ماده (مانند روح)
وجودی تدریجی دارند .این سخن بدین معنا است که کماالت جسمی و
روحی انسان به تدریج و با گذشت زمان به دست میآیند .انسان در هر
مقطع از حيات خود ،دارای استعداد و قابليتهای خاصی است؛ چنانکه
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کماالت طبيعی و اکتسابی به دست آمده در هر مقطع ،آدمی را برای
پذیرش کماالت بعدی آماده میسازند .از سوی دیگر ،در فرایند رشد
تدریجی انسان ،مشابهتهایی ميان مقاطع نزدیک به یکدیگر میتوان یافت
که بر اساس آنها مراحلی چون نوزادی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی،

ميانسالی و کهنسالی را از یکدیگر تفکيک میکنيم ۹.همين نکته گروهی از

روانشناسان را بر آن داشته است که دربارة مراحل رشد انسان نظریهپردازی
کنند و گاه برای این مرحلهها زمانهایی تقریبی نيز در نظر گيرند 2.در
روایات اسالمی نيز نکاتی درخور توجه در این باره میتوان یافت.

۳

از این مبنا میتوان نتيجه گرفت کهدستیابی به درجات معنویت امری
تدریجی و زمانبر است و باید متناسب با آن مراحلی برای سالمت معنوی
در نظر گرفت .البته مرزبندی ميان این مراحل امری تقریبی است؛ زیرا
گذر از یک مرحله به مرحلهای دیگر نيز نه به صورت دفعی و آنی ،بلکه
به تدریج روی میدهد.
 .7تأثیرگذاری روح و بدن بر يکديگر

روح و بدن بر یکدیگر تأثير میگذارند .بیتردید روح و بدن بر یکدیگر
تأثير متقابل دارند؛ چنانکه بيماریهای جسمانی روان انسان را نيز آزرده
میسازند؛ و فشارهای روانی در بدن انسان نيز بازتاب مییابند .این ارتباط
 .۹آنچه در اینجا آمده ،مراحل رشد انسان در نگاه متداول و عمومی است .در فصل مربوط به
مراحل تعليم و تربيت اسالمی ،با بهرهگيری از روایات ،دستهبندی دیگری ارائه میدهيم.
 .2برخی از این نظریهپردازان مانند ژان پياژه (۹2۱4ـ۹۱26م) به بررسی مراحل رشد انسان تا
سنينی خاص (مثالً دوران نوجوانی) پرداختهاند؛ و گروهی دیگر از آنان مانند اریک اریکسون
(۹۱62ـ۹۱۱6م) تا دوران کهنسالی نيز پيش رفتهاند .برای مطالعه بيشتر ،ر.ک :حسن احدی و
شکوه السادات بنیجمالی ،روانشناسی رشد ،ص۹۹۳ـ.۹۳2
 .۳برای نمونه ،ر.ک :بحار األنوار ،ج ،۹6۹ص۱6ـ.۱4
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بهگونهای است که امروزه بخش زیادی از تحقيقات پزشکی و
روانپزشکی به بيماریهای موسوم به «روانتنی» اختصاص یافته است.

۹

بر اساس این مبنا ،گرچه برای سنجش کامل سالمت و تعيين نقاط
ضعف و قوت و برنامهریزی جهت ارتقای سالمت فرد و جامعه،
میبایست ابعاد سالمت را از یکدیگر تفکيک کينم ،اما باید توجه داشته
باشيم که این ابعاد در یکدیگر تأثير دارند و سالمت یا بيماری در یک بعد
در ابعاد دیگر نيز نمود خواهد داشت .بدین ترتيب ،انسان سالم انسانی
است که در ابعاد مختلف از سالمت برخوردار باشد.
 .8وجود سرشتی مشترک و فطرتی الهی در همة انسانها

همة انسانها سرشتی مشترک و فطرتی الهی دارند .آدميان با وجود
تفاوت هایی که با یکدیگر دارند ،از سرشتی مشترک برخوردارند .از
شواهد وجود چنين سرشتی آن است که همة انسانها ـ از نژادها و
فرهنگ های مختلف ـ در احکام اولية عقل نظری (مانند اجتماع دو نقيض
محال است) و عملی (مانند باید عدالت ورزید) با یکدیگر اتفاق نظر
دارند ،و از تمایالتی فراحيوانی (مانند حقيقتجویی ،فضيلتخواهی و
کمالطلبی) بهره میبرند.

2

 .۹برای نمونه ،ر.ک :بنجامين ولمن ،اختالالت روانتنی .گفتنی است که در گذشتههای دور نيز
این اختالالت مورد توجه بوده است؛ چنانکه افالطون در رساله خارميدس از زبان سقراط
میگوید« :پزشک همچنان که نباید پيش از معالجه سر ،چشم را مداوا کند ،و پيش از مداوای تمام
تن به معالجه سر بپردازد؛ مداوای تن را نيز نباید آغاز کند ،پيش از آنکه روح را عالج کند .و
علت آنکه پزشکان یونانی از مداوای بسی از بيماریها ناتوانند ،این است که از کل غافلند و
نمیدانند که اگر کل بيمار باشد ،هيچیک از اجزاء آن تندرستی نمیپذیرد» (دوره آثار افالطون،
ج ،۹ص.)26۳
 .2ر.ک :محمود رجبی ،انسانشناسی ،ص۹26ـ.۹24

719

سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

همچنين با مراجعه به آیات و روایات این نکته به دست میآید که
درجاتی از شناخت شهودی خداوند و گرایش به او ،از آغاز آفرینش در
وجود همة انسانها نهاده شدهاند؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید :فَأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطّْرَةَ اهللِ الَّتِي فَطَّرَ النَاسَ عَلَيْهَا ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اهللِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَّرَ النَاسِ ال يَعْلَمُونَ؛ ۹پس روی خود را با گرایش تمام
به حقّ ،به سوی این دین کن؛ با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن
سرشته است .آفرینش خدا تغييرپذیر نيست .این است همان دین پایدار،
ولی بيشتر مردم نمیدانند.

2

برخی از روایات ،این آیه را بيانگر فطری بودن توحيد دانستهاند .از

روایتی دیگر که در تفسير آیة معروف به ميثاق (ذر) آمده ۳،چنين برداشت
می شود که شناخت فطری خدا ،نه شناختی حصولی و با واسطة مفاهيم،

بلکه علمی حضوری و بیواسطه است 6.همچنين فطرت توحيد که
راهنمای اوليه انسان به سوی قله کمال است ،در بدو تولد در همه انسانها

 .۹روم.۳6 ،
 .2عن الّصادق لَمّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اهللِ « ...فِطّْرَةَ اهللِ الَّتِي فَطَّرَ النَاسَ عَلَيْها ( »...روم :)۳6 ،فَطَّرَهُمْ
جَمِيعاً عَلَى الّتَوْحِيدِ (الکافی ،ج ،2ص)۹2؛ حضرت درباره این آیه که خداوند میفرماید« :فطرت
الهی که مردم را بر آن فطرت آفرید» ،فرمود :همه را بر فطرت توحيد آفرید.

 .۳عن الّصادق لَمّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اهللِ « وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَ َ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

عَلى أَنْفُّسِهِمْ أ لَّسْتُ بِّرَبِكُمْ قالُوا بَلى ( »...اعراف :)۹72 ،ثَبَّتَتِ الْمَعّْرِفَةُ فِي قُلُوبِهِمْ وَنَّسَوُا الْمَوْقِفَ
وَسَيَذْكُّرُونَهُ يَوْماً وَلَوْ ال ذَلِكَ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَال مَنْ رَازِقُه؛ (الکافی ،ج ،۳ص)226؛ از
حضرت درباره این آیه سؤال شد که خداوند میفرماید« :و آنگاه که پروردگارت از پشت
فرزندان آدم ذ ریه آنان را برگرفت و آنها را بر خود گواه گرفت که آیا پروردگار شما نيستم؟
گفتند :چرا ».فرمود :این معرفت در دلهای آنها قرار گرفت و آن جایگاه را فراموش کردند و
روزی آن را به یاد میآورند و اگر این نبود ،کسی نمیدانست خالق و رازق او کيست.
 .6ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات ،۹/۹ ،ص67ـ.۳4

مباني سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

710

مشترک است ،اما در اثر عوامل گوناگون ممکن است به انحراف کشيده
شود.

۹

بر اساس این مبنا ،میتوان شاخصها و گویههای مشترکی برای
سنجش سالمت معنوی به کار برد که ریشه همه آنها فطرت الهی مشترک
انسانها است .نيز با توجه به این مبنا ،همه انسانها با فطرتی الهی و
برخوردار از سطح پایه سالمت معنوی پا به عرصه زندگی دنيا
می گذارند،گرچه با توجه به تأثيرات عوامل گوناگون پيش از تولد ،مانند
ویژگی های جسمی ،روحی و تغذیه پدر و مادر ،این سطح نيز میتواند
متفاوت باشد .اما از آن هنگام که انسان تحت تأثير تعليم و تربيت معنوی
قرار می گيرد و بخصوص از آن هنگام که با اختيار خود جهت حرکت
خود را به سوی تعالی یا انحطاط تعيين میکند ،مراقبت از سالمت معنوی
او ضرورت بيشتری مییابد و باید سالمت مبادی افعال اختياری او نيز
مورد ارزیابی قرار گيرد.
 .3مختار بودن انسان

انسان موجودی دارای اختيار است .همة آدميان به صورتی روشن ميان دو
دسته از افعال خود تمایز مینهند :الف) اعمالی چون ضربان قلب و رعشة
دست که ما انجام آنها را برنگزیدهایم و به صورت معمول ،توان

متوقفساختن آنها را نيز نداریم؛ 2ب) اعمالی چون سخنگفتن و

 .۹عن النبي :كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَي الْفِطّْرَةِ حَّتّي يَكُونَ أبَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ وَيُنَّصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِه (عوالی
الآللی ،ج ،۹ص ،۳۳ح )۹2؛ هر نوزادی بر اساس فطرت [توحيدی اسالم] زاده میشود تا اینکه
[احیاناً] پدر و مادرش او را یهودی ،نصرانی و مجوسی کنند.
 .2البته ممکن است کسانی با انجام برخی از اعمال و ریاضتها ،بر اموری چون ضربان قلب نيز
بهگونهای تسلط یابند.
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عبادتکردن که با ارادة ما انجام میگيرند و از ميان راههای گوناگونپيش
روگزینش میشوند .در این دستة اخير ،همة انسانها در مقام عمل خود را
دارای اختيار میبينند و از همنوعان خود نيز ادّعای جبر را نمیپذیرند.
چنانکه اشاره شد ،مقصود از اختيار انسان ،توانایی انتخاب یک گزینه

از ميان گزینه های پيش رو ،پس از سنجش ميان آنها است؛ ۹هرچند
انتخاب یکی از گزینهها بسی دشوارتر از گزینههای دیگر باشد .بنابراین،
حتی اشخاص مضطر (مانند کسی که تشنگی او را در شُرف مرگ قرار
داده ،و جز آبی ناپاک چيزی برای نوشيدن ندارد) و مُکرَه (مانند کسی که
در اثر تهدید دزد ،اموال خود را به او میسپارد) هم از نظر فلسفی مختار
به شمار می روند؛ زیرا مضطر و مکره نيز بر انتخاب هر دو گزینة پيش رو
(هر چند یکی از آنها به مرگ منتهی شود) توانایی دارند.

2

با این همه ،برخی از شبهات ،زمينة مجبورانگاری انسان را پدید
آوردهاند .برای مثال ،پارهای از آموزههای دینی ،همچون قضا و قدر و علم
پيشين الهی ،با اختيار انسان ناسازگار پنداشته شده و گروهی را به
جبرگرایی کشاندهاند .همچنين برخی جامعه را دارای هویّتی مستقل
دانسته و فرد را چون خاشاکی به شمار آوردهاند که به هيچوجه نمیتواند
 .۹اختيار در معنایی عام به معنای آن است که عاملی بيرونی ،فاعل را به انجام فعل وادار نسازد؛
هرچند گزینههای متعدد و سنجش و انتخاب نيز در کار نباشد .خدا و فرشتگان را بر اساس این
معنا است که میتوان مختار دانست.
 .2ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ،ج ،2ص( ۱4درس سیوهشتم) .در اینجا دو
نکته درخور توجه است :الف) از نظر فقهی ،اضطرار یا اکراه ،حکم بسياری از افعال را تغيير
میدهد .ب) اگر به زور اموال کسی را از دستش بربایند ـ بهگونهای که توان مقاومت نداشته
باشد ـ نمیتوان حتی با نگاهی فلسفی ،از عملی اختياری با عنوان «سپردن مال به سارق» سخن
گفت .همچنين خوردن آب ناپاک میتواند به صورتی کامالً جبری تحقق یابد؛ مثالً به این
صورت که دست وپای کسی را ببندند و آب را به زور در حلقش بریزند.
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در برابر سيالب اجتماع مقاومت کند .گروهی دیگر برای تاریخ مراحلی
برشمردهاند که هر کدام به صورتی جبری تحقق مییابد و مردم را به هر
آنچه مقتضای آن مرحله است ،میکشاند .دستهای دیگر بر نقش عوامل
زیس تی و طبيعی تأکيد ورزیده و تأثير این امور را چنان برجسته ساختهاند
که براساس آن ،به جای تبيين غایی رفتار انسان باید به این نکته پرداخت
که کدام عامل وراثتی به پيدایش حادثهای خاص انجاميده ،یا کدام فرایند
الکتروشيميایی در مغز ،عضالت بدن را به حرکت واداشته است.

۹

شرح بيشتر هر یک از این دیدگاهها و بررسی تفصيليکاستیهای آنها
نيازمند بحثی گستردهتر است؛ در اینجا تنها به بيان این نکته بسنده
می کنيم که تأثير عواملی چون جامعه ،محيط و وراثت بر اعمال اختياری
انسان انکارناشدنی است؛ اما هيچکدام از این عوامل ،اختيار و آزادی
انتخاب را به کلی از انسان نمیستاند و او را به دستگاهی خودکار تبدیل
نمیسازد .به بيان دیگر ،عوامل یادشده هرچند انتخاب برخی از راهها را
برای انسان دشوار می سازند؛ اما در نهایت ،اراده و اختيار انسان است که
سبب گزینش یک راه از ميان راههای گوناگون میگردد و حتی میتواند او
را به مقابله با عوامل مذکور وا دارد .در منابع دینی و تاریخی حکایتهای
عبرتآميز فراوانی در این باره میتوان یافت که داستان حضرت
یوسف و آسيه همسر فرعون دو نمونه از آنها است .یوسف در آغاز
جوانی با آنکه همة اسباب طبيعی را برای انجام گناه فراهم میدید ،با
استعانت از خداوند دامن به گناه نيالود و سرمشقی مثالزدنی برای همگان
گردید .همسر فرعون نيز در محيطی شرکآلود شعار توحيد سر داد ودر
 .۹ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات ،۹/۹ ،ص۳7۳ـ۳24؛ محمود رجبی ،انسانشناسی،
ص۹۳7ـ۹74؛ احمد واعظی ،انسان از دیدگاه اسالم ،ص۹۹۳ـ.۹۳۳
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این راه ،تهدید و شکنجه و محروميّت از جایگاه واالی اجتماعی را به جان
خرید.
تنها با پذیرش این مبنا است که میتوان از ارتقای اختياری سالمت
معنوی سخن گفت .اگر فردبه اختيار خود باور نداشته باشد و خود را
مقهور عواملی بيرونی بداند ،کوششی از درون برای ارتقای وضعيت
سالمت خویش نخواهد داشت .بدین ترتيب ،برای ارتقای سالمت معنوی
باید با شناسایی عواملی که در تقویت یا تضعيف ارادة انسان نقش دارند،

۹

زمينه را برای استفادة درست از این نيرو فراهم ساخت .همچنين قوت و
ضعف اراده به عنوان فعل اختياری مستقيم (جوانحی) انسان که مبدأ افعال
اختياری بيرونی (جوارحی) است شاخص مهمی برای ارزیابی سالمت
معنوی از جهت تواناییهای درونی است .از این مبنا همچنين در بسياری
از مبانی بعدی استفاده میشود.
 .21هدفمندی انسان

انسان موجودی هدفمند است .انسان در همة افعال اختياری خود هدفی را
دنبال میکند؛ اعمال به ظاهر «بیهدف» نيز خالی از اهدافی چون
«سرگرمی» نيستند .تفاوت انسانهای مختلف با یکدیگر ،نه در اصل
 .۹مداومت بر انجام کار نيک به ویژه در قالب عباداتی مانند روزه ،در تقویت اراده انسان مؤثر
است .از سوی دیگر ،مهمترین عاملی که اراده انسان را ضعيف میسازد ،عادت به انجام گناه (و
به طور کلی ،کارهای ناشایست) است .در این ميان ،برخی از عادتها مانند اعتياد به مواد مخدر
ـ به دليل آثار زیانباری که همزمان بر جسم و روح انسان بهجا میگذارند ـ اهميت بيشتری
دارند .برخی از عارفان مسلمان ،گوش سپردن به موسيقی حرام را نيز دارای نقشی برجسته در
تضعيف اراده دانستهاند؛ چنانکه امام خمينی میفرماید« :استاد معظم ما ـ دام ظله ـمیفرمودند:
بيشتر از هرچه ،گوش دادن به تغنيّات ،سلب اراده و عزم از انسان مى کند» (شرح چهل حدیث،
ص.)2
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هدفداری ،بلکه در نوع اهدافی است که برای خود برگزیدهاند.
بر اساس این مبنا و با استفاده از برخی دیگر از انواع مبانی (مانند
مبانی الهياتی و ارزششناختی) به تعيين هدف انسان و معيار اصلی
سالمت معنوی میپردازیم.
 .22خوددوستی 2انسان

انسان دارای حب ذات است .هر انسانی به صورت فطری «خود» را
دوست دارد ،و همة اعمال او بر اساس «حب ذات» است .حتی کسانی که
دست به خودکشی میزنند نيز از این گرایش فطری بیبهره نيستند؛ زیرا
اینان از روی محبتی که به ذات خود دارند ،ادامة بقا را به دالیلی برای آن
نمیپسندند و برای مثال ،مرگ را عاملی برای رهایی از رنجهای خود
می پندارند .همچنين ،اگر ناراحتی فرزند دل مادر را به درد نمیآورد،
فضيلتی چون ایثار و از خودگذشتی نيز تحقق نمییافت .تفاوت کسانی که
حاضرند جان خود را فدای انسانهای دیگر کنند ،با دیگران در این نيست
که از بند حب ذات ـ به معنای فلسفی و روانشناختی ـ رهيدهاند؛ بلکه در
این است که خوشبختی خود را نه در آسایش شخصی در این دنيا ،که در
خوشی و آسایش دیگران دیدهاند .از این مبنا در مبنای بعدی استفاده
میشود.

 .۹مقصود از خوددوستی در اینجا چيزی است که برخی از اندیشمندان غربی آن را خودگرایی
روانشناختی ( )Psychological Egoismناميده و در برابر خودگرایی اخالقی ( Ethical
 )Egoismقرار دادهاند .قسم دوم همان چيزی است که در زبان فارسی اغلب با تعابيری چون
«خودخواهی» از آن یاد میکنيم و از صفات ناپسند به شمار میرود.
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 .21کمالجويی انسان

انسان همواره در پی دستيابی به کمال است .از آنجا که انسان دارای حب
ذات است و خود را دوست دارد ،کماالت خود را نيز دوست میدارد؛ ۹و

به دليل آنکه معموالً این کماالت در او بالفعل نيستند ،خواهان دستیابی
به آنها است .از این مبنا در مبنای بعدی استفاده میشود.
 .29نامتناهی بودن کمالجويی انسان

انسان بینهایت کمالطلب است .هيچ انسانی (اعم از آنکه در پی
دستیابی به قدرت ،یا دانشاندوزی ،و یا غير آن باشد) به آن مرتبه از
کمال که تاکنون بدان دست یافته است ،خرسند نمیگردد و همواره کمالی

باالتر از آن را میجوید 2.امام خمينی در پيام تاریخی خود به رهبر اتحاد

جماهير شوروی با اشاره به این حقيقت مینویسد :

انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق میخواهد؛ و شما
خوب میدانيد که انسان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ
قدرتی که ناقص است ،دل نبسته است .اگر عالم را در اختيار داشته باشد
و گفته شود جهان دیگری هم هست ،فطرتاً مایل است آن جهان را هم در
اختيار داشته باشد .انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم
دیگری هم هست ،فطرتاً مایل است آن علوم را هم بياموزد.

۳

از این مبنا برای تعيين هدف نهایی انسان و معيار اصلی سالمت معنوی
 .۹هرچند ـ چنانکه خواهد آمد ـ انسانها در تشخيص مصادیق کمال با یکدیگر اختالف دارند؛
و حتی ممکن است ضدکمال را کمال بپندارند.

 .2ر.ک :محمدعلی شاهآبادی ،رشحات البحار ،االنسان و الفطرة ،ص۳۳ـ ۳7و 62ـ۳۳؛
محمدتقی مصباح یزدی ،دروس فلسفه اخالق ،ص.۹46
 .۳امام خمينی ،صحيفه امام ،ج ،2۹ص22۳؛ همچنين ،ر.ک:همو ،شرح چهل حدیث ،ص ۹27و

۹2۹ـ۹26؛ همو ،آداب الصالة ،ص ۹۹7و 222؛ همو ،صحيفه امام ،ج ،۹6ص26۳ـ.2۹6
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استفاده میشود .همچنين ،با استناد به این مبنا میتوان نياز به سالمت
معنوی را امری دائمی دانست که تا پایان حيات انسان استمرار دارد .از این
مبنا همچنين در مبنای بعدی استفاده میشود.

 .24کمال نهايی انسان :قرب به خداوند متعال

کمال نهایی انسان قرب به خداوند متعال است .در تعيين کمال نهایی
انسان دیدگاههای مختلفی وجود دارد .گروهی کمال انسان را در
برخورداری هر چه بيشتر از لذتهای مادی پنداشتهاند؛ برخی بر رشد
عقالنی و اخالقی تأکيد ورزیدهاند؛ و دستهای دیگر کمال آدمی را در
پيشرفتهای معنوی دانستهاند .ما در اینجا قصد بررسی تفصيلی این
دیدگاهها را نداریم؛ اما توجه به نکتهای که در مبنای پيشين گذشت ـ یعنی
اینکه انسان به صورت فطری هر کمالی را به صورت نامحدود میخواهد
ـ ما را به این حقيقت رهنمون میسازد که کمال نهایی انسان ،تقرب
جستن به خداوندی است که سرچشمة پایانناپذیر همة کماالت است و
در اثر قرب به او چنان بهجت و سعادتی برای آدمی فراهم میشود که با
هيچ لذت و موقعيت دیگری قابل قياس نيست.

۹

در آیات و روایات با تعابيری گوناگون به این حقيقت اشاره شده
است؛ چنان که قرآن کریم ،کسانی را که پيشگام در انجام کارهای نيکاند،
مقربان درگاه الهی میخواند« :وَالّسَابِقُونَ الّسَابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَّرَبُونَ؛ 2و
سبقتگيرندگان [به اعمال خير] سبقتگيرندگان [به مغفرت و رحمت
الهی] هستند و ایشان همان مقرّباناند» .همچنين از دیدگاه قرآن کریم،

 .۹ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات6۹ ،ـ ،۳/2ص6۹ـ.66
 .2واقعه۹6 ،ـ.۹۹
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پيامبر گرامی اسالم ـ که اسوهای نيکو برای همگان است ۹ـ به باالترین
درجة قرب دست یافته است« :ثُمَ دَنَا فَّتَدَلَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى؛

2

سپس نزدیک و نزدیکتر شد؛ پس [فاصله] به اندازة دو کمان یا نزدیکتر
بود» .از روایات نيز چنين به دست میآید که اوليای الهی همواره در طلب
قربِ بيشترند و وصول به خداوند را باالترین مطلوب خود میدانند؛
چنانکه امام علی در فرازی از دعای کميالز خداوند چنين میخواهد:

«وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَحّْسَنِ عَبِيدِکَ نَّصِيباً عِنْدَکَ وَأَقّْرَبِهِمْ مَنّْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَّصِهِمْ
زُلْفَةً لَدَيْك ؛ و از ميان بندگانت مرا از کسانی قرار ده که بهرهشان نزد تو
افزونتر و جایگاهشان به تو نزدیکتر و تقربشان به تو بيشتر است» .وی
همچنين از خداوند می خواهد که پيوند او را از همه چيز بگسلد و دیدگان
قلبش را به نور وجود خود روشن سازد :إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ االنْقِطَاعِ
إِلَيْكَ؛ وَأَنِّرْ أَبّْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَّرِهَا إِلَيْكَ؛ حَّتَى تَخّْرِقَ أَبّْصَارُ الْقُلُوبِ
حُجُبَ النُورِ ،فَّتَّصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَتَّصِيّرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَقَةً بِعِّزِ قُدْسِكَ... .
إِلَهِي وَأَلْحِقْنِي بِنُورِ عِّزِکَ الْأَبْهَجِ ،فَأَكُونَ لَكَ عَارِفاً وَعَنْ سِوَاکَ مُنْحَّرِفاً؛

۳

مع بودا ،به من بریدن از همه و پيوستن به خود را عطا کن؛ و چشمان
دلمان را به روشناییِ نظاره به خودت منور ساز؛ تا چشمان دل پردههای
نورانی را درنَوَردند ،و به سرچشمة عظمت برسند و روحمان به مقام عزت
قدسیات راه یابد  ...خدایا ،و مرا به نور عزت خود که بهجت و نشاطش
از هر لذت باالتر است در پيوند ،تا به تو معرفت یابم و از غير تو کناره
گيرم.
 .۹لَقَدْ كانَ لَكُمْفِي رَسُولِ اللَهِ أُسْوَةٌ حَّسَنَة (احزاب.)2۹ ،
 .2نجم2 ،ـ.۱
 .۳قمی ،عباس ،کليات مفاتيح الجنان ،مناجات شعبانيه.
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امام زینالعابدین نيز باالترین خواستة خود را دستيابی به قرب
خداوند میداند ( ...وقُّرْبُك غايةُ سُؤْلي ...؛ ۹و قرب تو نهایت درخواست
من است) و آن را یگانه راه از ميان رفتن غم و اندوه خود توصيف
میکند ... :و غُلَّتي اليُبَّرِدُها إلّا وَصْلُكَ ،و لَوْعَّتي اليُطْفِئُها إلّا لِقاؤُکَ ،و
شَوْقي إليكَ ال يَبُلُهُ إلّا النَظَّرُ إلي وَجْهِكَ ،و قَّراري اليَقِّرُ دونَ دُنُوِي مِنكَ،
 ...و غَمّي ال يُّزيلُهُ إلّا قُّرْبُك ...؛ 2و جز وصال تو سوز دلم را خنک
نمیکند ،و جز دیدار تو آتش دلم را فرو نمینشاند ،و جز دیدارت اشتياقم
را به تو سيراب نمیسازد ،و جز به نزدیک تو قرار نمیگيرم  ...و چيزی
جز قرب تو اندوه مرا از ميان نمیبرد.
گفتنی است که منظور از این قرب ،نه قرب زمانی و مکانی و نه حتی
شبيهشدن به خداوند است؛ زیرا خداوند موجودی مادی نيست که در
چارچوب زمان و مکان قرار گيرد؛ و نيز مرتبة وجودی خالق و مخلوق
چنان با یکدیگر متفاوت است که نمیتوان از مشابهت آنها با یکدیگر
سخن گفت .با این همه ،رابطة وجودی انسان و خدا دارای مراتبی از
شدت و ضعف است که برای اشاره به آنها میتوان از اوصافی چون قرب
و بُعد بهره گرفت و با تأمل در آثار وجودیشان به شناختی از آنها دست
یافت .از آثار قرب به خداوند ،بر طرفشدن پردهها و حجابها ميان
انسان و خدای متعال و در نتيجه ،علم حضوری آگاهانة انسان به نيازمندی
و وابستگی وجودی خویش به خداوند است.

۳

 .1الصحیفة السجادية ،مناجاة المريدين.
 .2الصحیفة السجادية ،مناجاة المفتقرين.
 .۳همچنين با توجه به مبنای شانزدهم از مبانی انسانشناختی (وابستگی کمال حقيقی انسان به

افعال اختياری او) مقصود از قرب به خدا در اینجا قربی اکتسابی است که با سير اختياری به
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نکتة درخور توجه دیگر آن است که انسان میتواند در پرتو قصد و
نيت ،همة افعال اختياری خود (حتی خوردن و آشاميدن) را به صورت
عبادت در آورد و از آنها برای افزایش قرب خود نزد خداوند بهره ببرد؛
بدین ترتيب ،هيچیک از سرمایههای زندگی انسان به هدر نمیرود و همة

آنها در مسير تکامل قرار میگيرد ۹.

بر اساس این مبنا ،معيار اصلی سالمت معنوی «قرب الهی» است و
همه بينشها ،گرایشها و رفتارهای انسان هنگامی که جهتی الهی بيابند
میتوانند به تعالی حقيقی انسان کمک کنند؛ چنانکه به فرمودة پيشوایان
معصوم ،اگر کسی علم و دانش را نيز با انگيزههای پست و شيطانی
بجوید ،به سعادت جاودانی نخواهد رسيد« :عَنْ الباقّر :مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ
لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ،أَوْ يُمَارِيَ بِهِ الّسُفَهَاءَ ،أَوْ يَّصّْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَاسِ إِلَيْهِ،
فَلْيَّتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَار؛ 2کسی که علم را با این انگيزه طلب کند که به
وسيلة آن بر عالمان فخر بفروشد ،یا با کمخردان به مجادله بپردازد ،و یا
مردم را متوجه خود سازد ،جایگاهش در آتش خواهد بود».
 .25مقدمه بودن زندگی دنیوی انسان برای زندگی اخروی

زندگی دنيوی انسان مقدمهای برای زندگی اخروی است .چنانکه گذشت،
انسان دارای حياتی جاودانه است و زندگی او با مرگ پایان نمییابد .از
سوی دیگر ،در جای خود به اثبات رسيده است که همة اعمال انسان
دست میآید؛ و گرنه به لحاظ تکوینی ،خداوند به همه موجودات احاطه دارد و به تعبير قرآن
کریم ،از رگ گردن نيز به انسان نزدیکتر است« :نَحْنُ أَقّْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد (ق)۹4 ،؛ ما از
رگ گردن به او نزدیکتریم».
 .۹ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،مشکات6۹ ،ـ ،۳/2ص22ـ.2۳
 .2الکافی ،ج ،۹ص.67

مباني سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

710

تأثيری پایدار بر روح و روان او به جا میگذارند .بر این اساس ،دو مرحلة
یادشده برای زندگی انسان (پيش و پس از مرگ) بیارتباط با یکدیگر
نيستند؛ بلکه یکی از آنها مقدمة دیگری است .در واقع ،کيفيت حيات
اخروی انسان در گرو چگونه زیستن در این جهان است؛ و رابطة ميان
افعال اختياری اینجهانی و نتایج اخروی آنها نه امری اعتباری و

قراردادی ،بلکه رابطهای تکوینی و حقيقی است ۹.بر همين اساس است که
در برخی از آیات قرآن کریم بر این نکته تأکيد شده است که انسان در

روز قيامت «خودِ» اعمال خير و شر خویش را مییابد« :يَوْ َ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ
مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيّْرٍ مُحْضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ...؛ 2روزی که هر کس اعمال
نيک و بد خود را در برابر خویش حاضر بيند» .بنابراین ،آنچه پاداش
نيکوکاران یا جزای بدکرداران دانسته شده ،در واقع چهرة باطنی اعمال
نيک و بد آنان است؛ چنانکه به فرمودة قرآن کریم ،کسانی که از اموال
حرام پرهيز نمیکنند ،هماکنون نيز آتش فرو میبلعند« :إِنَ الَذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَّتَامَي ظُلْماً إِنَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَّصْلَوْنَ سَعِيّراً؛۳در
 .۹ر.ک :مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج( 6معاد) ،ص426ـ422؛ محمدتقی مصباح یزدی،
مشکات ،۹/۹ ،ص6۱2ـ.6۱4
 .2آل عمران .۳6 ،در همين باره ،آیات زیر نيز درخور توجهاند :ال تَعّْتَذِرُوا الْيَوْ َ إِنَمَا تُجّْزَوْنَ مَا
كُنّْتُمْ تَعْمَلُونَ (تحریم)7 ،؛ عذری میاورید ،جزای شما همان اعمالی است که مرتکب میشدید؛
ثُمَ تُوَفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَّسَبَتْ وَهُمْ ال يُظْلَمُونَ (بقره 22۹ ،و آل عمران)۹4۹ ،؛ سپس هر کسی تمام
آنچه را که به دست آورده است ،دریافت میکند و به آنان ستم نمیشود .همچنين ،ر.ک:
نحل.۹۹۹،
 .۳نساء .۹6 ،در آیهای دیگر چنين آمده است :إِنَ الَذِينَ يَكّْتُمُونَ مَا أَنّْزَلَ اهللُ مِنَ الْكِّتَابِ وَيَشّْتَّرُونَ
بِهِ ثَمَناً قَلِيالً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِال النَارَ (بقره)۹76 ،؛ کسانى که آنچه را خداوند از
کتاب نازل کرده ،پنهان مىدارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مىآورند ،آنان جز آتش در
شکمهاى خویش فرو نبرند.
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حقيقت ،کسانی که اموال یتيمان را به ستم میخورند ،جز این نيست که
آتشی در شکم خود فرو میبرند ،و به زودی در آتشی فروزان درآیند».
بر اساس این مبنا ،برای ارزیابی سالمت معنوی ،نباید هيچیک از
نگرشها ،گرایشها و اعمال او را ـ هرچند خرد و بیاهميت به نظر آیند
ـ استثناء نمود؛ زیرا همة اعمال اختياری انسان و مبادی آن ،در شکلدهی
به زندگی جاویدان او مؤثرند.

 .26وابستگی کمال حقیقی انسان به افعال اختیاری او

کمال حقيقی انسان جز با انجام افعال اختياری به دست نمیآید .چنانکه
اشاره شد ،انسان همواره در پی دستيابی به کمال است .از سوی دیگر ،چه
بسا انسان در تشخيص کمال خود به خطا رود و چيزی را کمال بپندارد که
مایة نقصان و فرومایگی است .برای مثال ،از آنجا که زندگی دنيوی انسان
مقدمة زندگی اخروی است (مبنای پانزدهم) اگر کسی تمام همت خود را
متوجه بهرهمندی هرچه بيشتر از تمتعات دنيوی سازد ،هيچگاه به کمال
حقيقی دست نمییابد .چنين انسانی ـ چنانکه اشاره شد ـ گاه چنان در
شهوات غرق میگردد که در اثر آن حتی فرصت اندیشيدن دربارة زندگی
جاوید را ندارد .بر همين اساس است که انسان مسلمان به تبعيت از پيامبر

گرامی اسالم همواره در مقام دعا از خداوند چنين درخواست میکند:
«اللّهمّ  ...ال تَجْعَلِ الدُنْيا أكْبَّرَ هَمِنا وَال مَبْلَغَ عِلْمِنا؛ ۹خدایا  ...دنيا را
بزرگترین همت ما و منتهای دانش ما قرار مده».
نکتة درخور توجه آن است که بسياری از انواع موجودات با پشت سر
نهادن مراحل زندگی خود ،به صورتی طبيعی به کمالی که برای آنان

 .۹سنن الترمذی ،ج ،۳ص۹۱6؛ عوالی اللئالی ،ج ،۹ص.۹46
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متصوَر است دست مییابند؛ اما از آنجا که آدمی موجودی مختار است،
کمال حقيقی خود را جز با عمل اختياری به چنگ نمیآورد .البته ممکن
است وجود برخی از امکانات و فراهمشدن پارهای از شرایط به عواملی
خارج از قدرت و اختيار انسان وابسته باشد؛ ولی به هر حال ،تأثير نهایی
آنها در سعادت یا شقاوت انسان بستگی به اراده و اختيار خود او دارد.
از این مبنا در مبانی بعدی استفاده میشود.
 .27وابستگی فعل اختیاری به توانايی ،بینش ،و گرايش

تحقق اعمال اختياری در گرو برخورداری از توانایی و بينشها و
گرایشها است .یک عمل اختياری هنگامی تحقق مییابد که بر انجام آن

توانا باشيم ۹،چگونگی و چرایی آن را ـ به اندازهای که ميل و کششی در ما
بر انگيزد ـ بدانيم ،و آن را در شرایطی خاص ،مطلوبتر از خواستنیهای
دیگری که با آن در تزاحماند ،بشماریم .برای مثال ،وقوع سفر به مکة معظمه
برای زیارت خانة خدا در گرو آن است که از انجام چنين کاری ـ به دالیلی
چون بيماری ـ ناتوان نباشيم ،چگونگی فراهم کردن مقدمات سفر و فایده

 .۹گفتنی است که اراده ،خودْ عملی اختياری و اصطالحاً از قبيل «فعل بالتّجلّی» است که مقدمه
همه اعمال اختياری دیگر است .بدین ترتيب ،هنگامی که اراده برخاستن میکنيم و برمیخيزیم،
دو عمل اختياری رخ میدهند که نخستين آنها خود اراده است .تحقق عمل اختياری نخست
(اراده) افزون بر بينشها و گرایشهای الزم ،نيازمند وجود قدرت بر تصميمگيری است؛ اما
تحقق عمل اختياری دوم (برخاستن) ـ از آنجا که عملی جوارحی به شمار میرود ـ به قدرت و
قوت بدنی نيز نياز دارد .بنابراین ،تحقق اراده برخاستن از سوی کسی که از فلج شدن ناگهانی
خود بی خبر است ،به معنای آن نيست که عملی اختياری (اراده) بدون وجود قدرت بر انجام آن،
تحقق یافته است .همچنين تحقق نيافتن عمل برخاستن از سوی چنين کسی به دليل آن است که
بخشی از قدرتهای الزم برای انجام چنين کاری را در اختيار نداشته است.
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یا لزوم ۹انجام این کار را بدانيم ،و اميال دیگری چون ميل به تفریح و
خوشگذرانی در مناطق خوشآبوهوا را بر آن ترجيح ندهيم.
نکتة درخور توجه آن است که پيدایش و افزایش بينش نسبت به سود
یا زیان یک کار ،رابطهای مستقيم با پيدایش و افزایش گرایش نسبت به
انجام یا ترک آن دارد .برای مثال ،گرایش به خوردن دارویی تلخ ،تنها در
صورتی پدید می آید که از فواید آن باخبر شویم؛ و هرچه این آگاهی
بيشتر شود ،گرایش به استفاده از آن نيز افزایش خواهد یافت .از سوی
دیگر ،هر اندازه شناخت ما از مضرات مادهای لذیذ فزونی یابد ،انتظار آن
است که به همان نسبت ،گرایش به آن نيز کاستی پذیرد .با این همه،
ممکن است کسانی چنان با تمایالت منفی خو بگيرند ،که با وجود آگاهی
از عواقب کارهای ناپسند ،همچنان بر انجام آنها اصرار ورزند.
بر اساس این مبنا ،در تعيين شاخصهای سالمت معنوی ،باید سه بُعد
بينشی ،گرایشی و توانشی انسان را از یکدیگر تفکيک کرد.

2

 .28کاستیهای انسان در توانايی ،بینش و گرايش

انسان در توانایی ،بينش و گرایش کاستیهایی دارد .چنانکه اشاره شد،
کمال حقيقی انسان جز با عمل اختياری به دست نمیآید و تحقق عمل
اختياری نيز در گرو برخوردا ری از توانایی ،بينش و گرایش است .اکنون

 .۹مقصود در اینجا فایده یا ضرورتی است که شخص فاعل در نظر میگيرد ،نه لزوماً فایده و
ضرورت واقعی .بر این اساس ،حتی کسانی که با اغراضی غير الهی به زیارت خانه خدا میروند،
نيز فایدهای برای آن تصور کردهاند.
 .2برای اشاره به بُعد سوم ،از تعابيری چون بُعد «رفتاری» و «کنشی» نيز استفاده میشود؛ زیرا
مقصود اصلی در اینجا آن است که رفتارهای مورد انتظار را برای مخاطب روشن سازیم تا
قدرت خود را برای تحقق آنها به کار گيرد.
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خواننده را به این نکته توجه میدهيم که انسان در این سه بُعد کاستیهایی
دارد؛ بدین معنا که از برخی از دانشها ،توانمندیها ،و عواطف،
احساسات و انگيزهها بهکلی محروم است؛ یا برخورداری وی از آنها به
اندازة کافی و یا در جهت مطلوب نيست .در کنار واقعيت مذکور ،دو نکتة
زیر نيز درخور توجهاند:
الف) بسياری از کاستیهای یادشده را میتوان به تدریج بر طرف
ساخت .برای مثال ،با شناسایی عواملی که در تقویت اراده مؤثرند و
بهرهگيری درست از آنها ،میتوان قدرت تصميمگيری را افزایش داد؛
چنان که پرورش و تربيت بدن ،توان انسان را برای انجام آن دسته از افعال
اختياری که به فعاليت بدنی نيازمندند ،باال میبرد .افزایش تدریجی
بينشهای انسان نيز بینياز از اثبات است .همة ما زمانی را به یاد داریم که
از بسياری از آنچه امروزه میدانيم ،آگاه نبودیم؛ چنانکه هنگام تولد هيچ
چيز نمیدانستيم« :وَاهللُ أَخّْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئا؛ ۹و خدا
شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد ،در حالی که چيزی نمیدانستيد».
گرایشهای انسان نيز به جهتدهی یا تقویتْ نياز دارند .برای مثال ،اگر
گرایش جنسیِ انسان در مسير صحيح قرار نگيرد ،میتواند پيامدهای
زیانباری را در این جهان و جهانی دیگر به همراه آورد .همچنين توجه
بيش از اندازه به گرایشهای پست ـ چنانکه در مبنای پنجم گذشت ـ
گرایشهای واال را از شکوفایی باز میدارد.
ب) تکتک انسانها نمیتوانند بهتنهایی کاستیهای یادشده را از ميان
ببرند؛ بلکه در این امر نيازمند یاری دیگراناند.
از این مبنا نتيجه میشود که برنامهریزی و تربيت بعد معنویانسان امری
 .۹نحل.72 ،
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ضروری است و از باب مقدمه ،سنجش و شناسایی نقاط ضعف این بعد
باید صورت گيرد.
 .23تأثیرگذاری انسان بر موجودات ديگر و تأثیرپذيری از آنها

انسان بر موجودات عالم طبيعت تأثيرگذار ۹و از دیگر موجودات (اعم از
مادی و غير مادی) تأثيرپذیر است .نگاهی هرچند گذرا به زندگی
اجتماعی آدميان و روابط آنان با یکدیگر گویای آن است که انسان بر
همنوعان خود تأثير میگذارد و از آنان تأثير میپذیرد .این رابطة دوسویه،
ميان انسان و موجودات دیگر عالم طبيعت نيز به چشم میخورد .برای
مثال ،انسان میتواند به تخریب جنگلها بپردازد؛ و در مقابل ،از ميان رفتن
جنگلها نيز میتواند پيامدهایی زیانبار برای زندگی انسان داشته باشد.
همچنين از دستهای از آیات قرآن کریم چنين به دست میآید که دستکم
برخی از بالیای (به ظاهر) طبيعی ،ریشه در اعمال انسان دارند« :ظَهَّرَ
الْفَّسادُ فِي الْبَّرِ وَالْبَحّْرِ بِما كَّسَبَتْ أَيْدِي النَاس؛2تباهى در خشکى و دریا به
سبب کردههاى مردمان پدیدار شد»؛ چنانکه ایمان و عمل صالح نيز
می توانند باب رحمت و برکت الهی را به روی آدمی بگشایند« :وَ لَوْ أَنَ
أَهْلَ الْقُّرى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفَّتَحْنا عَلَيْهِمْ بَّرَكاتٍ مِنَ الّسَماءِ وَالْأَرْضِ؛۳و اگر مردم
آبادیها ایمان آورده و پرهيزگارى کرده بودند ،هر آینه برکتهااز آسمان و
 .۹بررسی امکان تأثيرگذاری انسان بر موجودات فراطبيعی و چگونگی آن فراتر از مقصود این
نوشتار است.
 .2روم .6۹ ،مرحوم عالمه طباطبایی مقصود از این تباهی را حوادثی چون زلزله ،نيامدن باران،
قحطی ،بيماریهای مسری و جنگ و خونریزی میداند( .ر.ک :سيدمحمدحسين طباطبایی،
الميزان ،ج ،۹4ص۹۱۳ـ.)۹۱4
 .۳اعراف.۱4 ،
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زمين بر آنان مىگشادیم» .در روایات نيز بر نقش گناهان در پيدایش برخی
از حوادث ناگوار (مانند زلزله ،خشکسالی ،بيماری ،و فراموشکردن

معلومات پيشين) تأکيد شده است؛ چنانکه در حدیثی از پيامبر اکرم
چنين میخوانيم« :إِنَ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَنْبَ فَيَنّْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَذِي كَانَ قَدْ عَلِمَهُ؛

۹

بنده[ای از بندگان خدا] گناهی مرتکب میشود و در اثر آن ،دانشی را که
پيشتر فراگرفته بود ،از یاد میبرد» .با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت
که آدمی افزون بر «خود» و «خدا»یی که آفرینندة او است ،با «طبيعت» و
«انسانهای دیگر» نيز رابطهای ناگسستنی دارد.
بر اساس این مبنا ،شاخصهای سالمت معنوی به چهار دستة الهی،
شخصی ،جمعی و طبيعی تقسيم میشوند.
 .11اجتماعی بودن انسان

انسان موجودی اجتماعی است .انسان موجودی اجتماعی و به اصطالح
«مدنی بالطبع» است .آدميان به صورت طبيعی دریافتهاند که در سایة
زندگی اجتماعی ،بهتر و سریعتر میتوانند نيازهای مادی و معنوی خویش
را بر آورند .برخی از ادیان و مکاتب با این گرایش به مبارزه برخاسته و
دستيابی به برخی از کماالت معنوی را در گرو عزلتگزینی از جامعه
دانستهاند؛ اما پيشوایان دین مبين اسالم پيروان خود را از انزوا و
گوشهگيری نهی کرده و تجلی رهبانيت امت مسلمان را در «جهاد در راه
خدا» دیدهاند.

2

 .۹بحار األنوار ،ج ،76ص.۳77

 .2عن رسول اهلل ... :إِنَمَا رَهْبَانِيَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اهلل ( ...بحار األنوار ،ج ،2ص،۹76
ح.)۹۹2
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بر اساس این مبنا ،یکی از ابعاد سالمت ،که باید در کنار سایر ابعاد به
آن توجه داشت ،بعد سالمت اجتماعی است .همچنين یک نوع از روابط
فرد ،روابط با انسانهای دیگ ر است که باید در کنار رابطه با خود ،خدا و
طبيعت در نظر گرفته شده ،شاخصهای سالمت معنوی در این نوع رابطه
نيز لحاظ شود.

 .12نیازمندی انسان به وحی برای دستیابی به کمال حقیقی

انسان برای دستيابی به کمال حقيقی نيازمند وحی است .چنانکه گذشت،
کمال نهایی انسان قرب اختياری به خداوند متعال است و نيز زندگی
دنيوی مقدمة زندگی اخروی است .اکنون این نکته را میافزایيم که انسان
با عقل و دانش اندک خود نمیتواند به همة آنچه در قرب به خداوند و
سعادت اخروی مؤثر است ،دست یابد .از سوی دیگر ،بر اساس مبانی
الهياتی ،خداوند متعال دارای حکمت است و از آفرینش انسان هدفی را
در نظر داشته و او را به خود وا نگذاشته است .از این رو ،انسان برای
دستيابی به کمال به معرفتهایی ویژه نيازمند است که بندگان برگزیدة
خداوند از طریق وحی دریافت میکنند و به دیگران میرسانند .از برخی
از آیات قرآن کریم نيز چنين به دست میآید که اگر پيامبران الهی نبودند،
مردم میتوانستند نارسایی ابزارهای عمومی معرفت را سبب گمراهی خود
بخوانند و برای بیایمانی خویش دليلی فراهم سازند« :رُسُالً مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اهللِ حُجَةٌ بَعْدَ الّرُسُلِ وَكانَ اهللُ عَّزِيّزاً
حَكِيماً؛۹پيامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند؛ تا براى مردم ،پس از
[فرستادن ] پيامبران ،در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد؛ و خدا
 .۹نساء.۹4۳ ،
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شکستناپذیر و حکيم است» .امام رضا نيز در این باره میفرماید :لَمَا لَمْ
يَكُنْ فِي خَلْقِهِمْ وَقُوَاهُمْ مَا يُكْمِلُوا [يُكْمِلُونَ] لِمَّصَالِحِهِمْ وَكَانَ الّصَانِعُ مُّتَعَالِياً
عَنْ أَنْ يُّرَى  ...لَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ رَسُولٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَعّْصُو ٍ يُؤَدِي إِلَيْهِمْ أَمّْرَهُ
وَنَهْيَهُ؛۹از آنجا که در آفرینش مردمان و نيروها [و استعدادها]ی آنان ،آنچه
که به طور کامل به مصالحشان رساند ،وجود نداشت ،و آفریدگار برتر از
آن بود که [به چشم ظاهر] دیده شود [و ارتباط مستقيم با وی برقرار
گردد] چارهای جز این نبود که فرستادهای معصوم ميان او و انسانها
ميانجی شود و امر و نهی الهی را به ایشان برساند.

2

از این مبنا برای اثبات ضرورت التزام به دستورات وحيدر سالمت
معنوی استفاده میشود .توضيح آنکه نيازمندی انسان به وحی ،به اموری
چون شناخت احوال قيامت و جزئيات عباداتی خاص مانند نماز و روزه
منحصر نمیشود؛ بلکه مؤمنان باید همة اعمال فردی و اجتماعی خود را با
ميزان وحی بسنجند و چگونگی رابطة این اعمال با کمال نهایی را از
آورندة شریعت بجویند .بر این اساس ،انسان مسلمان برای تأمين سالمت
معنوی ،خود را بینياز از تعاليم وحيانی نمیداند.
 .11وابستگی کمال حقیقی انسان به استفاده از همه قابلیتهای او

کمال حقيقی انسان در گرو استفاده از همه قابليتهای او است .بر اساس
آنچه در مبانی الهياتی گذشت ،خداوند حکيم است و کار بيهوده نمیکند.
بنابراین ،هيچیک از استعدادها و قابليتهایی که در وجود انسان نهاده
 .۹بحاراألنوار ،ج ،۹۹ص.66

 .2در منابع زیر ،دو بيان گویای دیگر از امام صادق و امام مهدی آمده است :الصدوق،
التوحيد ،ص26۱ـ2۳6؛ بحار األنوار ،ج ،66ص27۳ـ.276
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شده اند ،لغو و گزاف نيست و اگر به درستی به کار گرفته شود ،در
دستیابی به کمال حقيقی او مؤثر خواهد بود .از این رو ،کسانی که
دست یابی به کمال حقيقی را برای مثال ،در گرو سرکوبی غرایز جنسی
پنداشته اند ،از حکمت نهفته در آفرینش غفلت ورزیدهاند .بر این اساس،
هنگامی که گروهی از اصحاب پيامبر گرامی اسالم با خود عهد کردند

که روزها روزه بدارند و شبها را به عبادت بپردازند ،از به کارگيری بوی
خوش بپرهيزند ،پشمينه بپوشند ،و از خوردن گوشت خودداری ورزند ۹،با

این نهيب رسول خدا روبهرو شدند که «[هر که چنين کند ،از سنت من
روی گردانده؛ و] هر که از سنت من روی گرداند ،از من نيست».

2

با توجه به این مبنا ،سالمت معنوی در گرو فراهم بودن شرایط تعالی
در روابط چهارگانه انسان با خداوند ،خود ،انسانهای دیگر و طبيعت
پيرامون اوست.
 .19تأثیر رشد متناسب قابلیتهای انسان در کمال حقیقی او

کمال حقيقی انسان وابسته به رشد هماهنگ و متناسب قابليتهای او
است .با توجه به مبنای پيشين ،کمال حقيقی انسان در گرو استفاده از همه
 .۹بر اساس پاره ای از روایات ،برخی از اصحاب حتی در پی آن بودند که خود را از مردی
بياندازند« .هَمَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَجُبَ مَذَاكِيّرَه»( .ر.ک.بحار األنوار ،ج ،66ص.)۳22
 .2إِنَ ألَنْفُّسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً .فَّصُومُوا وَأَفْطِّرُوا؛ وَقُومُوا وَنَامُوا؛ فَإِنِي أَقُو ُ وَأَنَا ُ وَأَصُو ُ وَأُفْطِّرُ وَآكُلُ
اللَحْمَ وَالدَسَمَ .فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي (بحار األنوار ،ج ،42ص)۹۹2؛ جانتان حقی بر
شما دارد .پس [گاه] روزه بگيرید و [گاه] افطار کنيد؛ [گاه] بخوابيد و [گاه] به نماز قيام کنيد؛
چرا که من [نيز] به نماز بر میخيزم و میخوابم ،و روزه میگيرم و افطار میکنم ،و گوشت و
روغن میخورم .پس هر کس از سنت من روی گرداند ،از من نيست .همچنين ،ر.ک:بحار
األنوار ،ج ،2ص۹76؛ ج ،22ص24۳؛ ج ،۳4ص۹۹2؛ ج ،47ص۹۹6؛ ج ،7۱ص۹۹6؛ ج،۱6
ص.7۳
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قابليت های مختلف انسان است و برای کمال حقيقی باید به همه آنها
توجه داشت .اما نکتة درخور توجه ،لزوم «رشد هماهنگ و متناسب» همة
این استعدادها و قابليتها است؛ در غير این صورت ،انسانی ناموزون پدید
خواهد آمد که میتوان چهرة باطنی او را به گونة طنزآميزی تصویر کرد که
برای مثال ،اندازة سرش دو برابر مجموع اندامهای دیگر باشد!
بر اساس این مبنا ،سالمت معنوی نه تنها در گرو فراهم بودن شرایط
تعالی در روابط چهارگانه ،بلکه در تعادل و تناسب آنها با یکدیگر است،
به گونهای که امکان رشد هماهنگ انسان را به دور از افراط و تفریط
فراهم کند.
 .14وجود موانع در راه رسیدن به کمال

انسان در راه رسيدن به کمال با موانعی روبهرو است .انسان برای رسيدن
به اموری که آنها را کمالی برای خویش میداند ،موانعی گوناگون پيش
روی خود دارد .برای مثال ،کسی که کمال خود را در ثروتاندوزی
میشمارد ،همواره با رقيبانی روبهرو است که آنان نيز همين خواسته را در
سر می پرورانند و ـ به دليل محدود بودن منابع ثروت و تزاحم این
خواسته ها با یکدیگر ـ او را از رسيدن به برخی از اهدافش باز میدارند.
همچنين برای دستيابی به علم و دانش (با هر انگيزهای که باشد) باید بر
موانعی درونی چون سستی و تنبلی ،و نيز موانعی بيرونی مانند مشکالت
اقتصادی غلبه کرد .به همين گونه ،کسانی که کمال خود را در اموری
چون بندگی خداوند میدانند ،از درون و برون با وسوسههایی روبهرو
میشوند که دل سپردن به آنها ،آنان را از پیگيری اهدافشان باز میدارد.
بر اساس این مبنا ،باید به شناسایی موانع ارتقای معنویت و دستهبندی آنها
پرداخت ،تا بتوان برای رفع آنها اقدام کرد.
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 .15تفاوت انسانها در ظرفیتها و قابلیتها

انسانها در ظرفيتها و قابليتها با یکدیگر تفاوت دارند .انسانها با وجود
برخورداری از سرشتی مشترک (مبنای هشتم) ،استعدادها و قابليتهای
متفاوتی دارند .این تفاوتها را میتوان در عواملی گوناگون چون محيط،
وراثت ،جنسيت و مراحل رشد ریشهیابی کرد .همچنين ،چگونگی شکوفایی
قابليتهای انسان در هر مرحله از مراحل رشد ،نقشی تعيينکننده در مقدار
ظرفيت او در مراحل بعدی دارد .در امور دینی و معنوی نيز تفاوت قابليت
و ظرفيت ميان افراد وجود دارد .برای مثال ،عموماً کودکان همچون جوانان
و بزرگساالن قابليت شناخت عقالنی نسبت به خداوند و انجام عبادات
خالصانه ندارند .نيز یکی از عواملی که در شدت و ضعف معرفت و ایمان
مؤمنان مؤثر است ،همين تفاوت استعدادها و ظرفيتها است.

بر این اساس ،هنگامی که یکی از اصحاب امام صادق از گروهی از
شيعيان به دليل آنکه معرفت و ایمان آنان را فروتر از معرفت و ایمان خود

میدید ،بيزاری جست ۹،با این واکنش امام روبهرو شد که اگر چنين باشد ما
نيز باید از شما بيزاری بجویيم؛ زیرا « ...عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُم ...؛ 2ما مزایایی
داریم که شما ندارید» .در روایتی دیگر ،امام ایمان را به نردبانی ده پلهای
همانند کردند و سپس افزودند« :إِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ
إِلَيْكَ بِّرِفْقٍ وَلَا تَحْمِلَنَ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُ فَّتَكّْسِّرَهُ ...؛ ۳هنگامی که کسی را در
پلهای پایينتر یافتی ،با نرمی و مالطفت او را به سوی خود باال آور؛ نه آنکه
 .۹إِنَا نَبّْرَأُ مِنْهُمْ إِنَهُمْ ال يَقُولُونَ مَا نَقُولُ .عالمه مجلسی در توضيح این قسمت مینویسد« :أيْ مِن

مراتب فضائل األئمة و كماالتِهم و مراتب معرفة اهلل تعالى و دقائق مسائل القضاء و القدر و أمثال
ذلك ممّا يختلف تكالیف العباد فیها بحسب أفهامهم و استعداداتهم» (بحار األنوار ،ج ،44ص.)۹4۳
 .2الکافی ،ج ،2ص ،6۳ح .2
 .۳الکافی ،ج ،2ص.6۳
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با نهادن باری که توان تحمل آن را ندارد ،او را بشکنی [و از پا اندازی]».
بر اساس این مبنا ،در سنجش سالمت معنوی و برنامهریزی برای
ارتقای معنویت ،باید به تفاوتهای موجود ميان افراد مختلف توجه نمود.
 .16بندگی انسان در برابر خدا

انسان بندة خداوند است .بر اساس مبانی  2.2و  2.۳از مبانی الهياتی ،تنها
خداوند است که آفرینندة موجودات دیگر و مالک حقيقی آنها است .بر
این اساس ،انسان نيز با همة داراییهای مادی و معنویاش مملوک
خداوند است و به معنای واقعی کلمه ،بندة او است ۹.این بندگی نه مایة

خجلت و شرمساری ،بلکه ـ برای کسانی که حقيقت آن را دریافتهاند ـ

بزرگتر ین نشان افتخار و باالترین ابزار آبرومندی است .امام علی همين
واقعيت را چنين با خدا نجوا میکند« :كَفَى بِي عِّزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً
وَ كَفَى بِي فَخّْراً أَنْ تَكُونَ لِي رَبّاً أَنْتَ كَمَا أُحِبُ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبّ؛ 2خدایا،
این عزت مرا کافی است که بندة تو هستم؛ و این افتخار مرا بس است که
پروردگار من هستی .تو چنانی که دوست میدارم؛ پس مرا چنان قرار ده
که دوست میداری» .با این همه ،برخی از به اصطالح انسانمداران
حقيقت این عبودیت را در نيافته و در پی آن بر آمدهاند که آدمی را ـ به
گمان خود ـ از یوغ بندگی خداوند برهانند و او را به پرستش مقام

انسانيت بکشانند! ۳به گمان اینان ،تنها با چنين نگرشی است که آدمی
 .۹چنان که پيدا است ،مقصود در اینجا بندگی تکوینی است؛ نه اینکه همگان به وظيفه بندگی
عمل میکنند و حق عبودیت را به جا میآورند.
 .2بحار األنوار ،ج ،76ص.662
۳. See: Auguste Comte, Auguste Comte and Positivism: The Essential
Writings, p.۳2۹-۳2۱; 662-64۳ ;626-62۳; 622- 6۱۹.
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حقيقت انسانيت را درمییابد و بيماری «از خودبيگانگی» خویش را درمان

میکند؛ ۹غافل از اینکه آن کس که آفریننده و مالک حقيقی خود را نادیده
بگيرد ،در واقع خود را نادیده گرفته است« :نَّسُوا اهللَ فَأَنّْساهُمْ أَنْفُّسَهُم؛ 2خدا
را فراموش کردند؛ پس خدا خودشان را فراموششان ساخت».
بر اساس این مبنا ،سالمت معنوی در بعد رفتار باید در عنوان کلی
بندگی خداوند نمود یابد .از این مبنا همچنين در مبنای بعدی استفاده میشود.
 .17مسئولیت انسان در برابر خدا دربارة خود و همة موجودات ديگر

انسان در برابر خدا ،دربارة خود و همة موجودات دیگر مسئول است .از
آنجا که انسان بندة خداوند است ،مکلف به همة دستوراتی است که
پيشوایان دین از مصدر وحی دریافت کرده و در کتاب و سنت به ودیعت
نهادهاند .بر اساس آموزههای اسالمی و بر خالف دیدگاه مکاتبی که
فرهنگ «الابالیگری» و «بیتفاوتی» را در قالب اصولی چون «فردگرایی» و
«نسبيتگرایی» تبليغ میکنند ،انسان مسلمان از کنار رفتارهایی که از افراد
دیگر جامعه صادر میشود ،بیتفاوت نمیگذرد و در حد توان خود به
«امر به معروف» و «نهی از منکر» میپردازد .این مسئوليت در ارتباط با
کسانی که پيوند نزدیکتری با فرد دارند ،شدیدتر است؛ چنانکه در قرآن
کریم آمده است« :قُوا أَنْفُّسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجارَة؛۳خود و
 .۹ر.ک :لودویگ فویرباخ« ،خداوند به مثابهالقاء (فرافکنی) ذهن بشری» در جان هيک
(ویراستار) ،اثبات وجود خداوند ،ص2۳۳ـ.262
 .2حشر.۹۱ ،
 .۳تحریم .4 ،از پيامبر اسالم نيز روایت شده است که فرمود :كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
(بحار األنوار ،ج ،72ص ۳2و االحسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،۹ص ،۳46ح )۳۹؛ همه شما نگاهبان
و همه شما درباره آنچه زیر نظر شما است ،مسئول هستيد.
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خانوادة خود را از آتشى که هيمة آن مردم و سنگ [کافران و بتها]
باشند ،نگاه دارید» .هر یک از ما حتی دربارة خود نيز وظایفی دارد که اگر
آنها را نادیده بگيرد ،باید در برابر خداوند پاسخگو باشد .موجودات دیگر
عالم طبيعت (اعم از جاندار و بیجان) نيز از قلمرو مسئوليت انسان بيرون
نيستند و او نمی تواند جز از طریقی که در شریعت مقرر شده است ،از این
مواهب الهی بهره ببرد .قرآن کریم بر مسئوليت انسان در برابر همة

نعمتهای الهی ـ که به شمارة آدمی در نمیآیند ۹و برخی از آنها آشکار و
برخی دیگر نهاناند 2ـ چنين تأکيد میورزد« :ثُمَ لَّتُّسْئَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَعِيم؛

۳

سپس به یقين در آن روز (قيامت) دربارة نعمتها بازخواست میشوید».
ناگفته پيدا است که مسئوليت انسان صرفاً در حوزة افعال اختياری
است؛ و تحقق افعال اختياری ـ چنانکه گذشت ـ وابسته به وجود توانایی،
بينش و گرایش است .با این همه ،فراهم ساختن مقدمات انجام کار نيز گاه
بر عهدة افراد مسئول است .برای نمونه ،اگر پدر و مادر را مسئول تأمين
سالمت فرزندان دانستيم ،بر آنها الزم است مقدمات انجام چنين مسئوليتی
را ـ در حد توان ـ فراهم آورند؛ برای مثال ،بينش خود را در این باره
افزایش دهند و موانع موجود را بر طرف سازند.
از مبنای یاد شده این نتيجه به دست میآید که تالش برای تأمين و
 .۹وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اهللِ ال تُحّْصُوها (ابراهيم)۳6 ،؛ و اگر [بخواهيد] نعمت خداوند را برشمارید،
نمیتوانيد شمار کرد.
 .2أَلَمْ تَّرَوْا أَنَ اهللَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الّسَماواتِ وَما فِي األرْضِ وَأسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِّرَةً وَباطِنَة
(لقمان)26 ،؛ آیا ندیدهاید که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمين است ،مسخّر
شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟ همچنين ،ر.ک :ابراهيم،
 ۳2و ۳۳؛ نحل ۹2 ،و ۹6؛ حج4۳ ،؛ زخرف۹۳ ،؛ و جاثيه ۹2 ،و .۹۳
 .۳تکاثر.2 ،
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بهبود سالمت ،وظيفهای همگانی است؛ به گونهای که حتی اگر حکومتی
اسالمی یا نهاد صالح دیگری (هنگام برقرار نبودن چنين حکومتی) بار
اصلی این مسئوليت را بر دوش بگيرد ،هيچکس را نشاید که در این باره
بی تفاوت باشد و مسئوليت خود را در برابر خداوند دربارة سالمت خود و
انسانهای دیگر فراموش کند .همچنين با استفاده از این مبنا میتوان در
بحث عوامل و موانع سالمت ،مقدار مسئوليت افراد و نهادهای مختلف را
تعيين کرد .همچنين بر اساس همين مبنا ،انسان برای تعالی خود میبایست
انواع مسئوليت هایی را که در روابط چهارگانه با خود ،خداوند ،انسانهای
دیگر و طبيعت پيرامون خود دارد به انجام رساند.
 .18کرامت تکوينی و اکتسابی انسان

انسان دارای کرامت تکوینی و اکتسابی است .در ميان موجودات جهان،
انسان جایگاهی ویژه دارد .بشر در تجربههای ظاهری خود ،تاکنون
نشانهای از موجوداتی هوشمندتر و خالقتر از خود نيافته است .به نظر
می رسد در ميان موجوداتی محسوس که در این کرة خاکی زندگی
می کنند ،تنها انسان است که دارای قدرت تعقل و انتخاب آگاهانه و
بینهایت کمالپذیر است .قرآن کریم نيز انسان را دارای روحی الهی
میداند (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي؛ ۹و در او از روح خود دميدم) و بر کرامت
فرزندان آدم و برتری آنان از بسياری از موجودات جهان تأکيد میورزد:
«وَلَقَدْ كَّرَمْنا بَنِي آدَ َ  ...وَفَضَلْناهُمْ عَلى كَثِيّرٍ مِمَنْ خَلَقْنا تَفْضِيال؛ 2و به راستی
فرزندان آدم را گرامى داشتيم ... ،و آنان را بر بسيارى از آفریدگان خویش

 .۹حجر2۱،؛ ص.72 ،
 .2اسراء.76 ،
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برترى کامل بخشيدیم» .این جایگاه ویژه در نظام آفرینش که میتوان آن را
«کرامت تکوینی» ناميد ،به خودی خود ،مایة فخر و مباهات نتواند بود؛
بلکه بهرهگيری نادرست از این مواهب الهی حتی میتواند انسان را فروتر
از چارپایان قرار دهد« :وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَمَ كَثِيّراً مِنَ الْجِنِ وَالْإِنّْسِلَهُمْ قُلُوبٌ ال
يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبّْصِّرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ ال يَّسْمَعُونَ بِهاأُولئِكَ
كَالْأَنْعا ِ بَلْ هُمْ أَضَلُأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُون؛ ۹و در حقيقت ،بسيارى از جنّيان و
آدميان را براى دوزخ آفریدهایم[ .چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق
را] دریافت نمىکنند ،و چشمانى دارند که با آنها نمىبينند ،و گوشهایى
دارند که با آنها نمىشنوند .آنان همانند چهارپایان بلکه گمراهترند[ .آرى]
آنان همان غافالنند» .تنها ایمان و عمل صالح ـ و به تعبير دیگر ،تقوا ـ
است که سبب پيدایش «کرامت اکتسابی» است و هر که بهرة بيشتری از آن
داشته باشد ،نزد خداوند گرامیتر است« :إِنَ أَكّْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ أَتْقاكُم؛ 2همانا
گرامیترین شما نزد خداوند پرهيزگارترین شما است» .چنين کرامتی
انسان را در مسير قرب الهی به آنجا میرساند که فرشتگان مقرب نيز راه
بدان ندارند« :ثُمَ دَنا فَّتَدَلَىفَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى؛۳سپس نزدیک آمد و
نزدیکتر شد؛ تا [فاصلهاش] به قدرِ [طول] دو [انتهاى] کمان یا نزدیکتر شد».
بر اساس این مبنا ،در مبحث سالمت معنوی باید با شناسایی
ویژگیهایی که مربوط به کرامت تکوینی انساناند ،زمينة دستيابی به
کرامت اکتسابی را فراهم ساخت.
 .۹اعراف.۹7۱ ،
 .2حجرات.۹2 ،

 .۳نجم2 ،ـ .۱این آیات به جریان معراج رسول خدا اشاره دارند .در یکی از روایاتی که به

تفسير این آیات پرداختهاند ،از زبان جبرئيل چنين میخوانيم :لو دَنوتُ اُنمُلةً الحّتَّرَقْتُ؛ (ر.ک:
بحار األنوار ،ج ،۹2ص )۳22اگر به اندازه سر انگشتی نزدیک شوم ،میسوزم.
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مبحث پنجم ـ مبانی ارزششناختی
 .2واقعی و اثباتپذير بودن ارزش در دانشهای عملی

ارزش در دانشهای عملی ،واقعيت عينی دارد .ارزش به اموری اطالق
می شود که به نحوی برای ما مطلوب باشند .اما مطلوبيت اهدافی که
حقيقتاً شایستگی آن را دارند که به دنبال آن باشيم ،و نيز راههای وصول به
این اهداف ،تابع دستور ،سليقه یا قرارداد نيست ،و در نتيجه ،نمیتوان آنها
را اموری ذهنی و وابسته به طرز تلقی خاص فرد یا افراد دانست.
در دانشهایی همچون پزشکی ،روانشناسی ،اقتصاد ،حقوق ،مدیریت،
اخالق و تعليم و تربيت ،اموری به عنوان اهداف واقعی تعيين میشوند که
صرف نظر از سالیق و عالیق ما ،شایستگی آن را دارند که به دنبال آن
باشيم ،و در آن علوم ،دربارة راههای واقعی تحقق آن اهداف و ابزارهای
الزم و متناسب با آنها ،تحقيق میشود .بنابراین ،در این دانشها میتوان با
بررسی رابطة برخی امور ،از جمله کارهای اختياری ما ،با اهداف مطلوب،
ارزشهای واقعی را تعيين کرد.
از این مبنا ،می توان واقعی بودن ارزش سالمت و ارزش هدف متعالی
انسانی را نتيجه گرفت و بر اساس مبانی اسالمی ،آن را با روش عقلی
تبيين کرد.
 .1وابستگی همه ارزشهای واقعی به ارزش هدف نهايی

ارزش واقعی همه امور به ارزش هدف نهایی وابسته است .با توجه به
اینکه عموماً اهداف مطلوب ،سلسلهای را در طول یکدیگر تشکيل
میدهند ،و اهداف ميانی ،واسطهای برای رسيدن به اهداف باالتر هستند،
ارزش همه اهداف ميانی و نيز همه کارهایی که مقدمه رسيدن به این
اهداف هستند ،بر حسب تأثيری که در هدف مطلوب نهایی دارند تعيين

مباني سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

937

میشوند .در واقع ،اهداف ميانی ،به شهرهای بين راه در حرکت به سوی
مقصدی نهایی شبيه هستند ،که راه ما به سوی اهداف دیگر از آنها عبور
میکند و دست یابی به اهداف دیگر ،جز با حرکت به سمت آنها و رسيدن
به آنها ميسر نيست .پس مطلوبيت و ارزشمندی این اهداف به جهت
اهدافی دیگر است ،و به خودی خود مطلوب نيستند.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که مقصود از هدف در اینجا،
چيزی است که شایسته است اشخاصْ آن را مطلوب خود قرار دهند و
برای به دست آوردن آن تالش کنند ،نه آنچه بالفعل برای افراد مطلوب
است ،و در عمل ،برای به دست آوردنش تالش میکنند؛ زیرا ممکن است
برخی اشخاص در تشخيص مطلوب شایسته یا راه بهدست آوردن آن
اشتباه کنند یا به جهت غلبه انگيزههای مزاحم ،در عمل ،به دنبال اهدافی
باشند که خود نيز آن را ناشایست میدانند.
از این مبنا ،میتوان نتيجه گرفت که سالمت سایر ابعاد ،هدف نهایی
نيست و ارزش آنها به جهت تأثير در ارتقای معنوی انسان است .همچنين
با توجه به این مبنا ،برای سنجش سالمت معنوی و ارتقای معنویت ،باید
ابتدا آنچه شایسته است هدف نهایی قرار گيرد تعيين شود و همه
شاخصهای سنجش سالمت معنوی بر اساس آن تعيين گردد .همچنين،
ارزیابی عوامل و موانع سالمت معنوی باید بر اساس هدف نهایی صورت
گيرد.

 .9هدف نهايی؛ قرب به خداوند

هدف نهایی ،کمال انسان (قرب به خداوند) است .بر اساس مبانی
انسانشناختی ،انسان ذاتاً به دنبال کمال و کمالطلب است .نيز بر اساس
مبانی هستیشناختی اسالم ،برترین مرتبة کمال هستی ،خداوند متعال است.
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بدین ترتيب ،بر اساس دیدگاه اسالم ،کمال حقيقی انسان در نزدیک شدن
هر چه بيشتر به خداوند میباشد .به عبارت دیگر ،هدف مطلوب نهایی که
شایسته است همه اهداف دیگر در راستای آن قرار گيرند و همه کارهای
اختياری انسان برای رسيدن به آن سامان یابند ،قرب به خداوند است.
با توجه به این مبنا ،معيار اصلی سالمت معنوی ،قرب به خداوند است
و همه شاخصها و گویهها باید بر اساس این معيار اصلی تعيين شوند.
 .4ثابت و مطلق بودن اصول ارزشی و متغیر بودن ارزش امور ديگر

اصول ارزشی ثابت و مطلق هستند و ارزش سایر امور ،متغير و وابسته به
تأثيرشان در هدف نهایی است .با توجه به مطلوبيت اصيل هدف نهایی (قرب
به خدا) ،همه اموری که حقيقتاً موجب تقرب به خداوند میشوند بدون استثنا
ارزشمند خواهند بود .زیرا ،بنابر آنچه گفته شد ،اساساً ارزش همه امور دیگر
وابسته به ارزش قرب به خدا است.
اگر ویژگی مرتبة قرب به خدا را در نظر بگيریم ،میتوانيم به اصولی
ثابت و مطلق در ارزشها دست یابيم .انسان با تکامل حقيقی و وصول به
مقام قرب الهی ،حقيقت وجود خود و نيز همه مخلوقات خدا را که عين
فقر و نيازمندی به خداوند هستند ،و در هيچ جهتی از او مستقل نيستند ،به
روشنی و با علم حضوری و شهودی مییابد .از این امر ،نتيجه میشود که
هر چيزی که بتواند انسان را به چنين شهود و علم حضوری آگاهانهای
برساند ،همواره و برای همه انسانها ارزشمند است .پس توحيد (اعتقاد
به یگانگی خداوند و تنها مستقل دیدن او در همه امور) ،در همه مراتب
آن ،از جمله توحيد در عبودیت ،رضا ،توکل ،محبت ،خوف و رجا ،که در
واقع ،مستلزم دستیابی به همه فضایل حقيقی انسانی است ،دارای ارزش
ثابت و مطلق است.
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اما بسياری از اهداف ميانی ،تنها در شرایطی خاص میتوانند در
دست یابی به هدف نهایی و قرب به خداوند تأثيری مثبت داشته باشند و
ط بعاً ارزش این امور ،ثابت و مطلق نيست ،بلکه محدود به همان شرایط
است .برای مثال ،کسب درآمد در صورتی که برای امرار معاش ،کمک به
نيازمندان و نهایتاً جلب رضایت خداوند و طبعاً با روشهای مشروع و
مورد رضایت او صورت گيرد ،امری مطلوب و ارزشمند است؛ اما
چنانچه با هدف رفاه مادی صرف ،فخرفروشی و تکبّر ،یا با روشهای نامشروع
صورت گيرد ،نه تنها ارزشمند نيست که امری ضد ارزش به شمار میرود.
همچنين استفاده از ابزارها و روشهایی که آثار تخریبگر آنها برای
فرد یا جامعه بيش از آثار مثبت آنها است ،ارزشمند نيست و نمیتوان با
استناد به برخی آثار مثبت ،استفاده از آنها را تجویز کرد.برای مثال،
خودارضائی ،دارای چنان آثار تخریبی بر جسم و روان فرد است که به
هيچ وجه نمی توان آن را به عنوان روشی برای اصالح و درمان برخی
بيماریهای روانی تجویز کرد.

۹

با توجه به این مبنا ،اموری مانند آرامش ،اميد ،شادی و رضایت که گاه
به عنوان مؤلفههای اصلی سالمت معنوی برشمرده میشوند ،بهمعنای رایج
و به طور مطلق ارزشمند نيستند و نمیتوانند مؤلفههای حقيقی سالمت
معنوی باشند.همچنينروشهایی که با شریعت اسالم ناسازگارند نمیتوانند
تأمين کننده سالمت معنوی باشند.

 .۹با توجه به اینکه ممکن است آثار یک عامل ،روش و مانند آن ،تا پایان زندگی و مهمتر از آن،
پس از مرگ نيز ادامه داشته باشد ،تشخيص همه آثار مثبت یا منفی امور مزبور ،عموماً از طریق
عقل یا تجربه ميسر نيست ،و احکام شریعت که بر مصالح و مفاسد واقعی استوار است ،نشان دهنده
برآیند این آثار است .برای توضيح بيشتر ،به مبنای نهم از مبانی ارزششناختی مراجعه کنيد.
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 .5مراتب داشتن ارزشهای ديگر

بجز هدف نهایی ،ارزش امور دیگر دارای مراتب است .چنانکه گفته شد،
ارزش هر چيز بجز هدف نهایی ،به ارزش هدف نهایی وابسته است و به
همين جهت ،ارزش آن وابسته به ميزان تأثيری است که در وصول به
هدف نهایی دارد .بنابراین ،بجز هدف نهایی (قرب به خدا) ،هر چيزی که
تأثيری فزونتر در نيل به این هدف داشته باشد ،ارزشمندتر خواهد بود و
به هر ميزان که از تأثير در این هدف کاسته شود ،ارزش آن نيز کاستی
می گيرد .بدین ترتيب ،ارزش امور دیگر بجز هدف نهایی ،دارای شدت و
ضعف و مراتب مختلف است.
با توجه به این مبنا ،بجز باالترین مرتبه معنویت که در باالترین درجه
قرب به خدا تأمين میشود ،میتوان مراتبی دیگر نيز برای معنویت در نظر
گرفت ،و متناسب با هر مرتبه از معنویت درجهای از سالمت معنوی را
پذیرفت و برای سنجش سالمت معنوی ،شاخصهایی تعيين کرد که
دارای مراتب مختلف باشند .بدین ترتيب ،با طراحی گویههایی میتوان
ميزان برخورداری فرد از شاخصهای سالمت معنوی را اندازهگيری کرد.
 .6تأثیر نیت و نوع کار اختیاری در ارزش آن

ارزش کار اختياری وابسته به نوع کار و نيت فاعل است .با توجه به مبانی
گذشته ،ارزش کار اختياری ،بر حسب تأثير آن در وصول به هدف نهایی
تعيين میشود .این تأثير هم وابسته است به نوع کاری که انتخاب میکنيم و
هم به نيت ما از انجام دادن آن کار بستگی دارد .زیرا ،از یک سو ،برای
رسيدن به نتيجهای مشخص ،نمیتوان از هر نوع کار بهره گرفت و بنابراین،
نوع کار یکی از عوامل تعيين کنندة ارزش کارهای ما است ،و از سوی
دیگر ،کار اختياری با خواست فاعل انجام میشود و تا جایی ادامه مییابد
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که فاعل ،برای انجام دادن آن کار انگيزه داشته باشد .از این جهت،
انگيزههای درونی همچون نيرویی هستند که فاعل را به سمت هدفی خاص
سوق میدهند .البته انگيزه فاعل ،خودْ تحت تأثير بينش و گرایش اوست و
بدین ترتيب ،بينش و گرایش فرد ،در تعيين هدف مورد نظر او دخالت
دارند .بنابراین ،اینکه فرد با انجام دادن کاری از نوع معين به چه نتيجهای
دست مییابد ،عالوه بر نوع کار ،بستگی به آن دارد که او نهایتاً وصول به
چه نتيجهای را قصد کرده است و برای چه هدفی آن کار را انجام میدهد.
پس ارزش کار اختياری وابسته به نوع کار و نيت فاعل آن است.
بر اساس این مبنا ،در سنجش سالمت معنوی ،هم باید نوع رفتارها
مورد ارزیابی قرار گيرند و هم انگيزه فرد از انجام کارها باید سنجش شود.
البته به نظر میرسد سنجش انگيزهها دشوارتر از سنجش خود رفتارها
است.
 .7انتخاب معقول در تزاحم ارزشها

در امور متزاحم ،ارزش برتر ،مالک انتخاب معقول است .با توجه به مبانی
پيشين ،ارزش کارهای اختياری وابسته است به تأثيرشان در قرب به
خداوند .از سوی دیگر ،با توجه به وجود تزاحم در عالم ماده (مبنای
چهارم هستیشناختی) ،ممکن است ميان کارهای اختياری تزاحم رخ دهد؛
یعنی چنين نيست که همه کارهای ارزشمند را بتوان با هم انجام داد.
وجود تزاحم ميان کارهای اختياری ،ما را ناگزیر از آن میسازد که در این
گونه موارد ،دست به انتخاب بزنيم .با توجه به مراتب داشتن ارزش امور
دیگر بجز هدف نهایی ،به مبنای دیگری در ارزششناسی دست مییابيم
که مربوط به امور متزاحم است و آن این است که در موارد تزاحمِ امور
ارزشمند ،آنچه مالک انتخاب معقول است ،درنظر گرفتن ارزش برتر است.
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به عبارت دیگر ،در تزاحم ارزشها ،باید همواره آن چيزی را ترجيح
دهيم که ارزش بيشتری دارد واین یعنی گزینش خوبتر ،از ميان خوب و
خوبتر ،یا مقدم داشتن اهم بر مهم .این نکته همچنين متضمن آن است که
چنانچه ناگزیر از انتخاب ميان بد و بدتر بودیم ،ترجيح دادن بد ،معقول
است ،و این یعنی دفع افسد به فاسد .روشن است که با این مالک ،در
صورت تساوی دو کار متزاحم از جهت ارزش ،انتخاب هریک از آنها
معقول است.
با توجه به این مبنا ،از شاخصهای مهم سالمت معنوی ،تشخيص
امور مزاحم با کمال و تعالی حقيقی انسان ،گرایش بيشتر به تعالی در
موارد تزاحم ،و انتخاب رفتارهایی متناسب با این گرایش است.
 .8حد نصاب ارزش

حد نصاب ارزش ،ایمان به اصول دین است .با استفاده از برخی مبانی
ارزششناختی ،انسانشناختی و الهياتی ،میتوان نشان داد که اساساً رسيدن
به هدف نهایی تنها با ایمان به پروردگار ،و باور قلبی به اینکه با بازگشت
به سوی او ،به پاداش و کيفر رفتارهای خود دست مییابيم ،و نيز ایمان به
کسانی که راه صحيح زندگی و رسيدن به هدف مطلوب را از طرف خدای
متعال نشان میدهند ،امکانپذیر است.
مبانی ارزششناختی مورد استفاده از این قرار هستند :همه ارزشها به
ارزش هدف نهایی وابستهاند (مبنای دوم)؛ هدف نهایی قرب به خداست
(مبنای سوم)؛ و نيت در ارزش کار اختياری تأثير دارد (مبنای ششم) .از
این سه مبنا نتيجه می شود که در دیدگاه اسالم ،کار اختياری تنها در
صورتی ارزشمند تلقی می شود که به نيت قرب به خداوند انجام شود .اما
روشن است که چنين نيتی تنها در صورتی امکانپذیر است که فرد به
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وجود خداوند اعتقاد قلبی (ایمان) داشته باشد.
همچنين ،بر اساس مبانی انسانشناختی ،کمال حقيقی انسان ،مربوط به
روح جاویدان اوست که پس از مرگ باقی میماند (مبنای سوم و چهارم).
بر اساس تأثير نيت در ارزش کار اختياری ،دستیابی به این کمال ،بدون
ایمان به بقای زندگی پس از مرگ و جاودانگی آن ،ممکن نخواهد بود.
نيز بر اساس مبانی الهياتی ،انسان برای یافتن راه کمال خود ،نيازمند
هدایت تشریعی خداوند با واسطة انبيا است (مبنای یازدهم) .بنابراین،
کسی که به این راه هدایت ایمان ندارد ،نمیتواند در اکثر موارد ،راه کمال
را تشخيص دهد تا آن را بپيماید.
بدین ترتيب ،حد نصاب ارزش از دیدگاه اسالم ،ایمان به همان اموری
است که اصول دین ناميده میشوند ،و کارهایی که بدون ایمان صورت
میگيرند ،تنها میتوانند زمينهساز نزدیک شدن به حد نصاب ارزش باشند،
وگرنه به خودی خود ،از ارزش حقيقی و ذاتی برخوردار نيستند.
بر اساس این مبنا ،بدون تشخيص دین حق و اعتقاد به آن ،فرد از حد
نصاب سالمت معنوی برخوردار نيست ،هرچند در ویژگیهای جسمی،
روانی و اجتماعی به طور نسبی از سالمت برخوردار باشد.
 .3راه تشخیص ارزش

راه تشخيص ارزش ،عقل ،تجربه و وحی است .تشخيص امور ارزشمند و
نيز تشخيص ارزش برتر ،تنها در مواردی کلی از راه عقل ميسر است؛
یعنی در مواردی که موضوع ارزش ،نشان دهندة تأثير مثبت در نيل به
کمال حقيقی است؛ مانند ارزش عبادت خداوند ،اخالص در کارها برای
او ،عدالت ،و تربيت دیگران در مسير کمال .اما در برخی از عناوین،
تشخيص تأثير در کمال ،وابسته به تجربيات عملی است .برای مثال ،علوم
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تجربی میتوانند روش های مؤثر در سالمت جسمی را تا حدودی معين
کنند .البته تشخيص ارزشمندی این روشها منوط به آن است که بدانيم
در مجموع ،تأثيری منفی در کمال حقيقی انسان ندارند.
اما آنچه باید بر آن تأکيد کنيم این است که در اکثر عناوینی که بر
افعال خاص داللت دارند و خود عنوان گویای رابطه مستقيم با کمال
انسانی نيست ،و تجربه نيز مصداقی از آن را ثابت نمیکند ،تنها راه
تشخيص ارزشمندی کارها رجوع به وحی الهی و متون دینی است .در
این موارد ،همانگونه که در مبانی الهياتی گذشت ،هدایت تشریعی
خداوند ،راه های حقيقی به سوی کمال را به انسان نشان میدهند (مبنای
یازدهم) .همچنين تشخيص ارزش برتر در تزاحم این کارها نيز براساس
مضامين وحی امکانپذیر خواهد بود .بدین ترتيب ،یکی از شاخصهای
عمومی س المت معنوی ،التزام عملی به پيروی از دستورات اسالم است.

ضمیمه کتاب:
جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و گویههای سالمت
معنوی بر اساس اسالم (قرآن و روایات)

مؤلفه

شاخص

بینش در ارتباط با خدا

شناخت خداوند و رابطة او با سایر موجودات

مستند
عن أميّرالمؤمنين :أَوَلُ الدِينِ مَعّْرِفَّتُهُ
وَكَمَالُ مَعّْرِفَّتِهِ الّتَّصْدِيقُ بِهِ وَكَمَالُ الّتَّصْدِيقِ

گویه
 به خداوند ایمان
دارم.

بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ  خداوند
الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الّصِفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِ
نيست.

مادی

صِفَةٍ أَنَهَا غَيّْرُالْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِ  برای خدا شریکی
قائل نيستم.
مَوْصُوفٍ أَنَهُ غَيّْرُالّصِفَة؛ قدم اول در دین،
حق
شناخت پروردگار است و شناخت كامل او  ،خداوند
باور كردن اوست و كمال باور كردن او،
قانونگذاری و امر و
یگانه دانستن اوست و كمال یگانه دانستن
نهی به ما را دارد.
او ،اخالص به اوست و كمال اخالص به او  ،وقتی با مشکالت
زدودن صفات از اوست .زیرا كه هر صفتى
روبرو میشوم ،در
گواه بر این است كه غیر از موصوف خود
حکمت خدا دچار
است و هر موصوفى گواهى مىدهد كه غیر
تردید میشوم.
از صفت است (نهچالبالغه ،خطبه .)1
عن الّصادق :إنَ أفْضَلَ الْفَّرائِضِ و أوْجَبَها  جهان تحت قدرت
الهی است.
عَلَي الْإنّْسانِ مَعّْرِفَةُ الّرَبِ وَالْإقّْرارُ لَهُ
موجودات،
 همة
بِالْعُبوديَةِ وَحَدُ الْمَعّْرِفَةِ أنْ يَعّْرِفَ أنَهُ ال إلهَ
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غَيّْرُهُ وَال شَبيهَ لَهُ وَال نَظيّرَ وَأنْ يَعّْرِفَ أنَهُ

مخلوق

قَديمٌ مُثْبَتٌ مَوجودٌ غَيّْرُ فَقيدٍ مَوصوفٌ مِنْ

هستند.

خداوند

غَيّْرِ شَبيهٍ وَال مُبْطِل لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ وَهُ َو  اداره و هدایت
جهان به دست
الّسَميعُ الْبَّصيّر؛ برترین و واجبترین وظایف
خداوند است.
و تکالیف بر انسان ،شناخت پروردگار و اقرار
به بندگی او است و معرفت او آن است كه  خدا جهان را رها
کرده تا با قوانين
بداند معبودی جز او نیست و شبیه و
خودش پيش برود.
نظیری ندارد و بداند كه او قدیم ،ثابت و
موجودی همیشه و همه جا حاضر است  ،انسان ،زمين و همة
موصوفی است بدون آن كه شبیه و باطل
مخلوقات از آنِ
كنندهای داشته باشد ،هیچ چیز مانند او
خداوند است.
نیست و شنوا و بینا است (بحاراألنوار ،ج ،3
 روزیرسان خداوند
ص.)55
است.
عن الّصادق :لَو يَعْلَمِ النّاسُ ما في فَضْلِ
 همة نيازهای انسان
مَعّرِفَةِ اهلل عَّزّ وجَلّ ،ما مَدّوا أعْيُنَهم إلى ما
توسط خدا تأمين
مَّتَعَ اهللُ بهِ األعْداءَ مِن زَهّْرَةِ الحَياةِ الدّنيا
میشود.
ونَعيمِها وكانَتْ دُنياهم أقَلَ عِنْدَهم مِمّا  خداوند مرا دوست
يَطَأونَه بِأرْجُلِهِم ،ولَنَعِموا بِمعّْرفةِ اهلل جَلّ

دارد.

وعَّزّ ،وتَلَذَذوا بها تَلذُذَ مَن لَم يَّزَلْ في  میتوانم خدا را در
رَوْضاتِ الْجِنان مَعَ أوْليا ِء اهلل .إنَ مَعّرفةَ اهلل
وجودم
اعماق
احساس کنم.
عّزّ وجلّ آنِسٌ مِن كلِ وَحْشةٍ ،وصاحِبٌ مِن
كلِ وَحْدَة ،ونورٌ مِن كلِ ظُلْمَة ،وقُوَةٌ مِن كلِ  حضور خداوند در
صحنههای
همة
ضَعْف ،وشِفاءٌ مِن كلِ سُقْم؛ اگر مردم فضیلت
معرفت خداو ند را میدانستند ،چشمان
خود را به زرق و برقهای زندگی دنیا و
نعمتهای آن كه خداوند دشمنان را از آن

زندگی

است.

محسوس

ضمیمه کتاب :جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و...

بهرهمند كرده نمیدوختند و به معرفت خدا
متنعم میشدند و از آن چنان لذتی
میبردند كه كسی كه همواره در باغهای
بهشت همراه اولیای خدا است لذت میبرد.
معرفت خدا آرامش بخش از هر وحشتی و
همراه برای هر تنهایی و نور برای هر
تاریکی و نیرویی در برابر هر سستی ،و
درمان هر بیماری است( .الکافی ،ج ،7
ص.)233
سَنُّرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اآلفَاقِ وَفِي أَنْفُّسِهِمْ حَّتَى
يَّتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكْفِ بِّرَبِّكَ أَنَهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ به زودی آیات و
نشانههای خود را در آفاق و در درون
خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا
برایشان آشکار شود كه او حق است .آیا
اینکه پروردگارت برای هر چیزی مشهود
است كافی نیست؟ (فصلت.)50 ،
إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلَهِ يَقُّصُ الْحَقَ وَهُوَ خَيّْرُ
الْفاصِلِينَ؛ حکم تنها حکم خداست .حقیقت
را بیان مىكند و او بهترین داوران است.
(انعام.)53 ،
وَ مَا خَلَقْنَا الّسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا
لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَا بِالْحَقّ؛ ما این
آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست
به بازیچه نیافریدهایم ،آنها را به حق
آفریدهایم (دخان 07 ،و .)03
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وَ اللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ؛ و خدا دانا و حکیم است
(توبه.)15 ،
ل شَيْءٍ قَديّرٌ؛ خداوند بر هر
إِنَ اللَهَ عَلى كُ ِ
كاری تواناست (بقره.)137 ،
وَ ما تَشاؤُنَ إِالَ أَنْ يَشاءَ اللَهُ رَبُ الْعالَمينَ؛ و
شما نمىخواهید مگر آنچه را كه پروردگار
جهانیان خواسته باشد (تکویر.)23 ،
إِنَ اللَهَ يَّرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيّْرِ حِّسابٍ؛ خداوند
هر كس را كه بخواهد بىحساب روزى
مىدهد (آل عمران.)03 ،
يُدَبِّرُ الْأَمّْرَ؛ ترتیب كارها را از روى تدبیر
میدهد (یونس.)0 ،
عن أميّرالمؤمنين في وَصيَّتِه لِلْحَّسَن... :
وَال عِبادَةَ كَالّتَفَكُّرِ فِي صَنْعَةِ اهللِ عَّزَ وَجَلّ ...؛

شناخت پیامبر و امامان معصوم

و عبادتی چون تفکر در مخلوقات خداوند با
عزت و جالل نیست (بحاراألنوار ،ج ،1
ص.)77
عن الصادق :برترین معرفت پس از
 اطاعت از پيامبر
معرفت خداوند ،معرفت رسول و شهادت
و امامان معصوم
به نبوت اوست .و پایین ترین مرتبه
در راستای اطاعت
شناخت رسول خدا ،اقرار به نبوت اوست
از خداوند است.
و اینکه كتاب یا امر و نهی ای كه آورده از
جانب خداوند است .و پس از آن معرفت  در عصر حاضر،
امامی است كه پیرو اوست ،با شناخت
اکرم
پيامبر
اوصاف و اسم او در حال سختی و آسانی.
نمیتواند الگویی
و پایین ترین درجه معرفت امام این است
تمام عيار برای
كه او جز در مرتبه نبوت ،هم سنگ پیامبر
بشریت باشد.
است و وارث پیامبر بوده ،اطاعتش اطاعت

ضمیمه کتاب :جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و...

خدا و رسول خداست و نیز معرفت امام  ،باور
تسلیم بودن در برابر امر او و رجوع به او
حضرت
و پذیرفتن سخن اوست و اینکه بداند امام
فرستاده
پس از رسول خدا ،علی بن ابی طالب است
است.
و پس از او حسن ،سپس حسین ،سپس
علی بن الحسین ،سپس محمد بن علی،
سپس من ،سپس پسرم موسی ،سپس
پسرش علی ،سپس پسرش محمد ،سپس
پسرش علی ،سپس پسرش حسن و فرزند
او حجت (بحاراألنوار ،ج  ،3ص.)55
عن رسول اهلل :مَنْ ماتَ وَهُوَ ال يَعّْرِفُ
إمامَهُ ماتَ مِيّتَةً جاهِليَة؛ كسی كه بمیرد
بدون آنکه امام خود را بشناسد به مرگ
جاهلیت مرده است (بحاراألنوار ،ج ،20
ص.)37
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يَا أَهْلَ الْكِّتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيّرًا مِّمَا كُنّتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِّتَابِ وَيَعْفُو عَن
كَثِيّرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَـهِ نُورٌ وَكِّتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِهِ اللَـهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ الّسَلَا ِ
وَيُخّْرِجُهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِ ِه  دیناسالم کاملترین
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِّرَاطٍ مُّسّْتَقِيمٍ؛ اى اهل كتاب،
برنامهها را برای
لزوم پیروی از دین

پیامبر ما به سوى شما آمده است كه
بسیارى از چیزهایى از كتاب [آسمانى
کرده است.
خود] را كه پوشیده مىداشتید براى شما
بیان مىكند ،و از بسیارى [خطاهاى شما]  راه خوشبختی و
سعادت را فقط در
درمىگذرد .قطعاً براى شما از جانب خدا
روشنایى و كتابى روشنگر آمده است)15( .
دین الهی میتوان
خدا هر كه را از خشنودى او پیروى كند،
جست.
به وسیله آن [كتاب] به راههاى سالمت
رهنمون مىشود ،و به توفیق خویش ،آنان
را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون
مىبرد و به راهى راست هدایتشان مىكند
(مائده 15 ،و .)17
سعادت انسان ارائه

منبع قرآن و سنت پیامبر و ائمه اطهار

یادگیری و شناخت معارف اسالم از

فَلَوْال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَّتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ؛ پس چرا از هر گروه از

 قرآن برتری خاصی
نسبت به سایر کتب
آسمانی ندارد.

ایشان دستهای [به مدینه] كوچ نمیكنند
تا دین را بشناسند و آنگاه كه به سوی  قرآن کتاب هدایت
قومشان باز میگردند آنها را بیم دهند شاید
انسان است که بر
آنها [از مخالفت با خداوند] بترسند (توبه،
پيامبر اکرم نازل
.)122

ضمیمه کتاب :جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و...

عن رسول اهلل :خيارُكُم مَنْ تَعَلَمَ الْقُّرْآنَ
وَعَلَمَه؛ برترین شما كسانی هستند كه قرآن
را بیاموزند و به دیگران بیاموزانند (وسائل
الشیعه ،ج  ،7ص.)173
عن أميّرالمؤمنينَ :تَعَلَمُوا الْقُّرْآنَ فَإِنَهُ
أَحّْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَفَقَهُوا فِيهِ فَإِنَهُ رَبِيعُ
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شده است.
 شناخت احکام و
معارف اسالمی را
از طریق سنت
پيامبر
اطهار

و

ائمه
الزم

الْقُلُوبِ...؛ و قرآن را بیاموزید كه بهترین

میدانم.

يَنْظُّرِ اهللُ إلَيْهِ يَوْ َ الْقِيامَة وَلَمْ يُّزَکِ لَهُ عَمَالً؛

قرآن ،پيامبر و

سخن است و آن را نیک بفهمید كه بهار
 شناخت من دربارة
دلها است (نهچالبالغه ،خطبه .)113
معارف و احکام
عن الّصادق :عَلَيْكُم بِالّتَفَقُهِ فِي دينِ اهللِ وَال
اسالمی از طریق
تَكُونُوا أعّْراباً فَإنَهُ مَنْ لَمْ يَّتَفَقَهْ في دينِ اهللِ لَمْ
بر شما باد به شناخت دین خدا و همچون
بادیه نشینان ناآگاه نباشید ،زیرا خداوند در
روز قیامت به كسی كه در دین آگاهی
نداشته باشد نظر نمیكند و عملش را
پاكیزه نمیدارد (الکافی ،ج  ،1ص.)01
ما آتاكُمُ الّرَسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ
فَانّْتَهُوا؛ هر چه پیامبر به شما داد بستانید ،و
از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنید
(حشر.)3 ،
عن الّسجاد :إِنَ دِينَ اللَهِ لَا يُّصَابُ بِالْعُقُولِ
النَاقِّصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَلَا
يُّصَابُ إِلَا بِالّتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَمَ لَنَا سَلِمَ وَمَنِ
اهّْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَمَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَالّرَأْيِ هَلَكَ

ائمه اطهار است.
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وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفّْسِهِ شَيْئاً مِمَا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ
حَّرَجاً كَفَّرَ بِالَذِي أَنّْزَلَ الّسَبْعَ الْمَثَانِيَ وَالْقُّرْآنَ
الْعَظِيمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؛ همانا دین خدای عز و جل
با عقلهای ناقص و اندیشههای باطل و
معیارهای نادرست به دست نمیآید و فقط از
طریق تسلیم حاصل میگردد .پس هر كه
تسلیم ما گردد سالم میماند و هر كه به ما
اقتدا كند ،هدایت میشود و هر كه نسبت به
احادیث ما یا احکام ما در دل سختی نماید به
آن كه سبع مثانی و قرآن عظیم را نازل
فرموده كافر شده بدون آنکه خودش بداند
(بحاراألنوار ،ج  ،2ص.)030
وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لِلَهِ...؛ و آنان كه ایمان

گرایش در ارتباط با خدا

احساس محبت و عشق نسبت به خداوند متعال

دارند ،محبتشان به خداوند شدیدتر است  هنگامی که به یاد
(بقره.)175 ،
خدا میافتم از
عن رسول اهلل :اللّهمَ اجْعَل حُبَك أحَبَ
شوق و محبت،
األشْياء إليّ...؛ خدایا محبت به خودت را

لبریز میشوم.

محبوبترین چیز نزد من قرار ده (كنز
 خداوند را دوست
العمال ،ح .)0737
دارم ،حتی در
عن أميّرالمؤمنين :إذا أكّْرَ َ اهللُ عَبداً شَغَلَه
و
مشکالت
بِمَحَبَّتِه؛ هرگاه خدا بندهای را گرامی بدارد،
ناگواریها.
او را به محبت خود مشغول سازد
(غررالحکم ،ح .)3373
ن حُبِك
عن زينالعابدين :سَيِدي ،أنَا مِ ْ
جائِعٌ ال أشْبَع ،أنَا مِنْ حُبِكَ ظَمْآنٌ ال أرْوي
واشَوْقاه إلي مَنْ يَّراني وَال أراه؛ موالی من،
من گرسنه محبت تو هستم و سیر نمیشوم

 با

اینکه

کامل

نيستم ،اما خدا را
دوست دارم.

ضمیمه کتاب :جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و...
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و تشنه محبت توام و سیراب نمیشوم،
چقدر مشتاق اویم كه مرا میبیند و من او
را نمیبینم (اقبال األعمال ،ج  ،1ص.)105
عن الّرضا :أحّْسِنِ الظَنَ باهلل فإنَ اهللَ عّزّ و
جلّ يقول :أنَا عِنْدَ ظَنِ عَبْدِيَ الْمؤمنِ بي ،إنْ
خَيّْراً فَخَيّْراً و إنْ شَّرّاً فَشَّرّاً؛ به خداوند حسن

خوشگمانی و امید نسبت به خداوند

ظن داشته باشید كه خداوند میفرماید :من
با بنده مؤمن چنان رفتار میكنم كه به من
گمان دارد ،اگر گمان خیر (و عفو و رحمت)
دارد ،با او خوب رفتار میكنم و اگر گمان
بد (كیفر) دارد ،با او بد رفتار میكنم
 به نظر من خدا
(الکافی ،ج  ،2ص ،32ح .)0
بيشتر ترحم و
عن الّصادق :حُّسْنُ الظّنِ باهلل أن التَّرْجُوَ
بخشایش میکند تا
إال اهللَ و التَخافَ إال ذَنْبَك؛ حسن ظن به
اینکه انتقام بگيرد.
خدا این است كه تنها به خدا امید داشته
باشی و جز از گناه خود نترسی (الکافی ،ج  حتی زمانی که کار
 ،2ص ،32ح .)3
بدی میکنم به
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسّْرَفُوا عَلَى أَنْفُّسِهِمْ ال
رحمت و بخشایش
تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اهللِ إِنَ اهللَ يَغْفِّرُ الذُنُوبَ
جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الّرَحِيمُ؛ بگو ای بندگان
من كه بر ضد خود زیاده روی كردید ،از
رحمت خداوند ناامید نباشید ،به درستی كه
خداوند همه گناهان را میآمرزد .همانا او
آمرزنده و مهربان است (زمر.)50 ،
وَال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اهللِ إِنَهُ اليَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ
اهللِ إِال الْقَوْ ُ الْكَافِّرُونَ؛ و از رحمت خدا
ناامید نشوید كه از رحمت خدا جز گروه

خداوند اميدوارم.
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كافران ناامید نمیشوند (یوسف.)73 ،
عن الّصادق :ارْجُ اهللَ رَجاءً ال يُجّْرِئُكَ عَلي
مَعاصِيهِ وَخَفِ اهللَ خَوْفاً ال يُؤْيِّسُكَ مِن
رَحْمَّتِه؛ به خداوند چندان امید داشته باش
كه ترا بر گناهان او دلیر نکند و از خداوند
چندان بترس كه تو را از رحمت او مأیوس
نسازد (بحاراألنوار ،ج  ،73ص.)073
وَاذْكُّرْ رَبَكَ فِي نَفّْسِكَ تَضَّرُعاً وَخِيفَةً وَدُونَ
الْجَهّْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ وَال تَكُنْ مِنَ
احساس خوف و خشیت در برابر عظمت خداوند و دربارة نافرمانی او

الْغَافِلِينَ؛ و پروردگارت را در نفس خود با
حال تضرّع و ترس و با سخن آهسته در
صبحگاه و شامگاه یاد كن و از غافالن مباش
(اعراف.)235 ،
الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ الّسَاعَةِ  یک احساس ترس
مُشْفِقُونَ؛ آنان كه در پنهان از پروردگار خود
آميخته با احترام
میترسند و از ساعت (قیامت) بیمناک
هستند (انبیاء.)33 ،
إِنَمَا يَخْشَى اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ...؛ همانا از

نسبت به خداوند
در خود مییابم.

میان بندگان خدا ،عالمان از خداوند  از نافرمانی از خدا
میترسم.
میترسند (فاطر.)27 ،
يخافُونَ يَوْماً تَّتَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَاألبّْصَارُ؛ از
آن روز [قیامت] میترسند كه در آن دلها
و چشمها دگرگون میشوند (نور.)03 ،
عن رسول اهلل :مَنْ كانَ بِاهللِ أعّْرَفَ ،كانَ
مِنَ اهللِ أخْوَف؛ هر كس معرفتش به خداوند
بیشتر است ،از خداوند خائفتر است
(بحاراألنوار ،ج  ،73ص.)030
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عن الصادق :خَفِ اهللَ کأنّکَ تَراهُ وَإنْ
کُنْتَ ال تَراهُ فَإنَهُ یَراک؛ از خدا بترس
چنانکه او را میبینی و اگر تو او را
نمیبینی ،قطعاً او ترا میبیند (الکافی ،ج ،2
ص ،73ح .)2
عن أمیرالمؤمنین :غایَةُ الْعِلْمِ الْخَوْفُ مِنَ
اهللِ سُبْحانَه؛ نهایت دانش ترس از خداوند
سبحان است (غررالحکم ،ح .)7033
عن أمیرالمؤمنین :أکْثَرُ النّاسِ مَعْرِفةً
لِنَفْسِه أخْوَفُهُمْ لِرَبِه؛ از میان مردم ،آن
كس كه خود را بیشتر میشناسد از
پروردگارش بیشتر میترسد (غررالحکم ،ح
.)0127
عن أمیرالمؤمنین :أعقَلُ النّاسِ
مُحْسِنٌ خائِف؛ عاقلترین مردم كسی است
كه نیکوكار بوده[ ،با این حال ،از قبولی كار
نیکش] بترسد (غررالحکم ،ح .)133
عن أمیرالمؤمنین :غایَةُ الْمَعْرِفةِ
الْخَشْیَة؛ نهایت معرفت ،ترس [از خداوند]
است (غررالحکم ،ح .)7053
عن أمیرالمؤمنین :التَخافوا ظُلْمَ
رَبِکُم ،وَلکنْ خافُوا ظُلْمَ أنْفُسِکم؛ نترسید
از اینکه خداوند ستم كند ،بلکه از
ستمكاری خود بترسید (غررالحکم ،ح
.)13203
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يَا أَيُهَا النَاسُ أَنّْتُمُ الْفُقَّرَاءُ إِلَى اهللِ وَاهللُ هُوَ
احساس فقر و نیاز به خداوند ،و بندگی در برابر او

الْغَنِيُ الْحَمِيدُ؛ ای مردم! شما به خداوند
نیازمند و فقیر هستید و تنها خداوند است
كه بینیاز و مورد ستایش است (فاطر  .)15 ،احساس میکنم از
خود هيچ ندارم و
مَوْاليَ يا مَوْالي ،أنْتَ الْمَوْلي وَأنَا الْعَبْد،... ،
هر چه هست از
أنْتَ الْمالِكُ وَأنَا الْمَمْلوُک ،... ،أنْتَ الْخالِقُ
خداست.

وَأنَا الْمَخْلُوق ،... ،أنْتَ الْغَنيُ وَعن
أميّرالمؤمنين :أنَا الْفَقيّر ،... ،أنْتَ الّرَبُ وَأنَا  در بهترین شرایط
نيز خود را نيازمند
الْمَّرْبوب... ،؛ موالی من ،ای موالی من ،تو
خدا مییابم.
موال هستی و من بنده ،تو مالک هستی و
من مملوک ،تو آفرینندهای و من آفریده ،تو
بینیازی و من نیازمند ،تو پروردگار هستی
و من پروریده (بحاراألنوار ،ج  ،31ص.)113
رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...؛ خداوند از

احساس رضایت از خداوند

ایشان راضی است و ایشان از خداوند راضی
و خشنود هستند (بینه 7 ،و مجادله.)23 ،
عن أميّرالمؤمنين :الدِينُ شجَّرَةٌ أصْلُها  در خوشیها و
الّتَّسْليمُ وَالّرِضا؛ دین درختی است كه
ناخوشیها از خدا

ریشهاش تسلیم و رضایت است (غررالحکم،
ح .)1255
 خدا مرا به حال
عن الّسجاد :الّرِضا بِمَكّْرُوهِ الْقَضاءِ مِنْ
خود رها کرده
أعْلي دَرَجاتِ الْيَقين؛ رضایت از قضا و قدری
است.
رضایت دارم.

كه برای انسان ناپسند باشد ،از باالترین  از خدا گلهمندم.
درجات یقین است (مستدرک الوسائل ،ج
 ،2ص.)310
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وَيَخِّرُونَ لِألذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَّزِيدُهُمْ خُشُوعاً؛ و
احساس خضوع و خشوع در برابر خداوند

به رو افتاده گریه میكنند و بر خشوعشان
میافزاید (اسراء.)133 ،
إِنَهُمْ كَانُوا يُّسَارِعُونَ فِي الْخَيّْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا  وقتی عظمت خدا
رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ؛ ایشان
را در نظر میگيرم
(خاندان زكریا) در كارهای خیر سرعت
خود را خيلی
ورزیده ،ما را با میل و از روی ترس
کوچک میبينم.
میخواندند و در برابر ما خاشع بودند
 خدا بزرگتر از آن
(انبیاء.)33 ،
است که بتوانم او را
عن الّصادق :ال إيمانَ إلّا بِعَمَل ،و ال عَمَلَ
وصف کنم.
إلّا بِيَقين ،و ال يَقينَ إلّا بِالْخُشُوع ...؛ هرگز

تسلیم در برابر احکام الهی

ایمان بدون عمل نیست ،و عمل بدون یقین
نیست و یقین بدون خشوع نیست
(بحاراألنوار ،ج  ،35ص.)272
فَال وَرَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَّتَى يُحَكِّمُوکَ فِيمَا

میکنم
شَجَّرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُّسِهِمْ حَّرَجاً مِمَا  احساس
الزم نيست در همه
قَضَيْتَ وَيُّسَلِّمُوا تَّسْلِيماً؛ پس به پروردگارت
زمينههای زندگی
قسم كه ایمان ندارند تا آنکه در مشاجرات
مقيد به دین و
میان خود تو را داور قرار دهند ،آنگاه در
حدود شرعی باشم.
درون خود از قضاوت تو احساس سختی
نکنند و كامالً تسلیم باشند (نساء.)75 ،
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متعال

شرمساری و پشیمانی از گناه و مخالفت با خدای

 وقتی کاری انجام
میدهم که خالف
عن الّصادق :مَن سَّرَتْهُ حَّسَنَّتُه و سائَّتْه
سَيِئَّتُه فَهُوَ مُؤْمِن؛ كسی كه از كار نیک خود

دینی
دستورات
احساس
است،
شرمساری و گناه
میکنم.

خشنود و از كار بد خود ناراحت باشد ،با  اگر کاری انجام
ایمان است (وسائل الشیعه ،ج  ،17ص.)71
دهم که خالف
دستورهای مذهبی
احساس

باشد،

پشيمانی میکنم.
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ؛ به درستی كه مؤمنان

رفتار در ارتباط با خدا

ایمان به خدای متعال

رستگارند (مؤمنون.)1 ،
الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِّسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَئِكَ
لَهُمُ األمْنُ وَهُمْ مُهّْتَدُونَ؛ آنان كه ایمان
آوردند و ایمان خود را با ستمی نیالودند  ،به
اعتقاد دارم.
امنیت و آرامش برای همانهاست و ایشان
راه یافتگاناند (انعام.)72 ،
عن أميّرالمؤمنين :غايَةُ الدّينِ اْسيمان؛

خدای

یگانه

وحی و قیامت)

ایمان به غیب (مالئکه،

هدف دین ،ایمان است (غررالحکم ،ح
.)7035
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الّصَالةَ وَمِمَا  خداوند از طریق
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنّْزِلَ
بواسطة
وحی
با

بشر

إِلَيْكَ وَمَا أُنّْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاآلخِّرَةِ هُمْ

پيامبران

يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

سخن گفته است.

هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ آنان كه به غیب ایمان دارند  ،خداوند فرشتگانی
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نماز را به پا میدارند و از آنچه روزیشان
كردیم انفاق میكنند و آنان كه به آنچه به
امور تحت فرمان او
تو نازل كردیم و به آنچه پیش از تو نازل
هستند.
كردیمو به آخرت یقین دارند ،آنان بر
 تا به حال نتوانستهام
[طریق] هدایت از جانب پروردگارشان
به خود بقبوالنم که
هستند و آنان همان رستگارانند (بقره،
عالم غيب و
0ـ.)5
غيبی
موجودات
آمَنَ الّرَسُولُ بِمَا أُنّْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
واقعاً وجود دارند.
كُلٌ آمَنَ بِاهللِ وَمَالئِكَّتِهِ وَكُّتُبِهِ وَرُسُلِهِ ال نُفَّرِّقُ
 نسبت به حيات
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ...؛ رسول خدا به آنچه از
پس از مرگ تردید
جانب پروردگارش بر او نازل گردید ایمان
دارم.
آورد و نیز مؤمنان ،همگی به خداوند و
مالئکه و كتابهای آسمانی و پیامبران او  در روز قيامت به
اعمال و رفتار ما
ایمان آوردند [و گفتند] میان هیچیک از
رسيدگی
دقيقاً
پیامبران خدا [در پذیرش رسالت آنها] فرق
نمیگذاریم (بقره.)275 ،
میشود و پاداش و
فَالْمُدَبِّراتِ أَمّْراً؛ و سوگند به آنها كه تدبیر
کيفر آن داده
داردکه در تدبير

كارها مىكنند (نازعات.)5 ،

میشود.

الهی

تقوای الهی و التزام عملی به اوامر

یَا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اتَقُوا اهللَ حَّقَ تُقَاتِهِ؛ ای  در رفتارهای خود
مؤمنان ،تقوای الهی را چنانکه سزاوار است
حدود الهی را
رعایت كنید (آل عمران.)132 ،
رعایت میکنم.
فَاتَقُوا اهللَ مَا اسّْتَطَعّْتُمْ؛ پس تا میتوانید
دینی
 تکاليف
تقوای الهی پیشه كنید (تغابن.)17 ،
واجبم (مانند نماز و
إِنَ أَكّْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ أَتْقَاكُمْ؛ به درستی كه
روزه و )...را به
گرامیترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شما
بهترین شکل انجام
است (حجرات.)10 ،
میدهم.
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عن أميّرالمؤمنين :الّتَقْوي رَئِيسُ األخْالق؛  در برنامه روزانهام
دقایقی را به تأمل
پرهیزگاری سركرده خصلتهای نیکو است
(غررالحکم ،ح .)351
در اعمال خود
سُئِلَ الّصّادقُ عَن تَفّسيّرِ الّتَقْوي فقال :أنْ ال
مشغول میشوم.
يَفْقِدَکَ اهللُ حَيْثُ أمَّرَک و ال يَّراکَ حَيْثُ

نَهاک؛ از امام صادق درباره تفسیر تقوا
سؤال شد ،فرمود :تقوا آن است كه خداوند
تو را در جایی كه فرمان داده غایب نیابد و
آنجا كه نهی كرده ،تو را حاضر نبیند
(بحاراألنوار ،ج  ،73ص.)275
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ
وَحُّسْنُ مَآبٍ؛ آنان كه ایمان آورده ،عمل
صالح انجام دادند ،خوشی و سرانجامی نیک
از آن ایشان است (رعد.)23 ،
عن الّصادق :مَنْ عَمِلَ بِما أمَّرَ اهللُ عَّزَ وَجَلَ
بِهِ فَهُوَ مُؤْمِن؛ هر كس بدانچه خداوند به آن

شرک و کفر و سرسپردگی به طواغیت

بندگی محض در برابر خداوند ،پرهیز از

امر كرده عمل كند مؤمن است (الکافی ،ج
 ،2ص ،07ح .)3
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَاْسنْسَ إِال لِيَعْبُدُونِ؛ و جنّ  خدایی جز خدای
و انس را جز برای عبادت خود خلق نکردم
یکتا را نمیپرستم.
(ذاریات.)57 ،
 فقط در برابر خدا
وَاعْبُدُوا اهللَ وَال تُشّْرِكُوا بِهِ شَيْئاً...؛ و خدا را
یا کسی که او تعيين
عبادت كرده ،برای او هیچ شریکی نگیرید
تسليم
کرده
(نساء.)07 ،
میشوم.
ال تُشّْرِکْ بِاهللِ إِنَ الشِّّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ؛ به
 تا علت کاری را
خداوند شرک نورز كه شرک ستمی بزرگ
انجام
نفهمم
است (لقمان.)10 ،
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أَنِ اعْبُدُوا اهللَ وَاجّْتَنِبُوا الطَاغُوتَ؛ كه خدا را

نمیدهم حتی اگر

عبادت كرده ،از طاغوت بپرهیزید (نحل،
.)07
وَالَذِينَ كَفَّرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَاغُوتُ يُخّْرِجُونَهُمْ

دستور خدا باشد.

مِنَ النُورِ إِلَى الظُلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ و كافران ،سرپرستانشان
طاغوتاند ،آنها را از نور به سوی ظلمت
بیرون میبرند ،آنان اهل آتشاند و در آن
جاودانه خواهند بود (بقره.)253 ،
ال يَّتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِّرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ؛ اهل ایمان بجای مؤمنان كافران
را سرپرست خود نگیرند (آل عمران.)27 ،
عن رسول اهلل :أفْضَلُ النّاسِ مَن عَشِقَ
الْعِبادَةَ فَعانَقََها و أحَبَها بِقَلْبِه و باشَّرَها بِجَّسَدِه
و تفَّرَغَ لَها فَهُوَ ال يُبالي عَلي ما أصْبَحَ مِنَ
الدُنيا ،عَلي عُّسّْرٍ أ ْ عَلي يُّسّْر؛ برترین مردم
كسی است كه عاشق عبادت باشد و آن را
در آغوش گیرد و با قلب خود عبادت را
دوست بدارد و با بدن خود به انجام دادن
آن اقدام كند و خود را وقف عبادت كند.
چنین كسی برایش مهم نیست كه دنیا بر
او سخت باشد یا آسان (الکافی ،ج ،2
ص ،70ح .)0
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وَأَقِمِ الّصَالةَ لِذِكّْرِي؛ و نماز را برای یاد من
بپای دار (طه.)13 ،
وَلَذِكّْرُ اهللِ أَكْبَّرُ؛ و یاد خدا بزرگتر است
(عنکبوت.)35 ،
إِنَ الّصَالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَّرِ وَلَذِكّْرُ
اللَهِ أَكْبَّرُ؛ نماز آدمى را از فحشا و منکر باز
مىدارد و ذكر خدا بزرگتر است (عنکبوت،
.)35
اسّْتَعينُوا بِالّصَبّْرِ وَالّصَالةِ إِنَ اللَهَ مَعَ الّصَابِّرينَ؛  خداوند را در نظر
تفکر و توجه به خداوند و یاد او

از شکیبایى و نماز مدد جویید كه خدا با
صبركنندگان است (بقره.)150 ،
میکنم.
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُّرُوا اهللَ ذِكّْراً كَثِيّراً؛ ای  یکی از دغدغههای
مؤمنان ،خدا را زیاد یاد كنید (احزاب.)31 ،
من خدا و مبدأ
عن أميّرالمؤمنين :إلهي وَألْهِمْنِي وَلَهاً
هستی است.
دارم و او را یاد

بِذِكّْرِکَ إلَي ذِكّْرِک؛ خدایا به من الهام كن  مشاهده مخلوقات
الهی مرا به تفکر
كه با یاد تو شیدای یاد تو باشم (بحاراألنوار،
ج  ،31ص.)37
وامیدارد.
عن أميّرالمؤمنين :المُؤْمِنُ دائِمُ الذِكّْرِ ،كَثِيّرُ  نماز میخوانم.
الْفِكّْر؛ مؤمن همواره در حال ذكر است و
زیاد فکر میكند (غررالحکم ،ح .)1300
الَذِينَ يَذْكُّرُونَ اهللَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَّتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ الّسَمَاوَاتِ وَاألرْضِ رَبَنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَارِ؛ آنان كه خداوند را ایستاده و نشسته و
به پهلو خوابیده یاد میكنند و در خلقت
آسمانها و زمین تفکر میكنند [و
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میگویند ]:پروردگارا ،تو این جهان را باطل
نیافریدی ،تو منزّه هستی ،پس ما را از
عذاب دوزخ نگاه دار (آل عمران 131 ،و نیز
رجوع شود به رعد 0 ،؛ نحل 11 ،و  73؛
روم 21 ،؛زمر 32 ،؛ جاثیه)10 ،
وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ الَذِي ال يَمُوتُ؛ و بر آن
زندهای كه نمیمیرد توكل كن (فرقان،
.)57
وَعَلَى اهللِ فَلْيَّتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ؛ و مؤمنان باید

توکل

بر خداوند توكل كنند (آل عمران 122 ،و  با تالش برای انجام
مائده 11 ،و توبه 53 ،و ابراهیم 11 ،و
وظایفم در نهایت
مجادله 13 ،و تغابن.)10 ،
کارم را به خدا
أنَ النّبيّ سألَ ربَه سُبْحانَه لَيْلَةَ الْمِعّْراج فَقال:
میسپارم.
يا رَبِ أيُ األعْمالِ أفْضَل؟ فَقالَ اهللُ عَّزّ و جَلّ:
 به هيچکس جز
لَيْسَ شَيءٌ عِندي أفْضَلَ مِنَ الّتّوَكّلِ عَلَيَ
خدا تکيه نمیکنم.
وَالّرِضا بِما قَّسَمْت...؛ پیامبر در شب معراج
از خداوند پرسید :پروردگارا! چه كاری برتر
است؟ خداوند فرمود :هیچ چیز نزد من برتر از
توكل بر من و رضایت از آنچه تقسیم كردهام
نیست (بحاراألنوار ،ج  ،33ص.)21
فَادْعُوا اهللَ مُخْلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ؛ پس خدا را با

اخالص

خالص دانستن دین برای او بخوانید (مؤمن،
.)13
عن أميّرالمؤمنين في وَصيَّتِهِ لِلْحُّسَين:
فَطُوبي لِمَنْ أخْلَّصَ هللِ عَمَلَهُ و عِلْمَه و حُبَهُ و
بُغْضَه و أخْذَهُ و تَّرْكَه و كَالمَهُ و صَمّْتَه و فِعْلَهُ

 در اعمال و گفتارم
فقط رضای خدا را
در نظر میگيرم.
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و قَوْلَه؛ پس خوشا به حال كسی كه كار و
دانشاش را ،دوستی و دشمنیاش را ،گرفتن
و رها كردناش را ،سخن گفتن و سکوتش را،
و فعل و گفتارش را برای خداوند خالص كند
(بحاراألنوار ،ج  ،33ص.)203
عن أميّرالمؤمنين :خَيّْرُ الْعمَل ما صَحِبَهُ
اْسخْالص؛ بهترین كار آن است كه با اخالص
همراه باشد (غررالحکم ،ح .)3331
وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ الّتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَ ِ
ن

توبه

الّسَيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ؛ او كسی است كه  بعد از ارتکاب گناه
توبه را از بندگانش میپذیرد و بدیها را
از خدا طلب
میبخشد ،و آنچه را انجام میدهید میداند
بخشش کرده و در
(شوری.)25 ،
جبران
صدد
عن الّسجاد :وَرَيْنُ قَلْبِي لَا يَجْلُوهُ إِلَا عَفْوُکَ؛ و
برمیآیم.
تیرگی دلم را جز عفو تو جال نمیدهد
(بحاراألنوار ،ج  ،31ص.)153
عن أميّرالمؤمنين :فَأيْنَ تَذْهَبُون وَأنّي
تُؤْفَكُون وَالْأعْال ُ قائِمَةٌ وَالْآياتُ واضِحَةٌ

پیروی از اولیای الهی

ف  سعی میکنم رفتار
ل كَيْ َ
وَالْمَنا ُر مَنّْصوبَةٌ فَأيْنَ يُّتاهُ بِكُمْ بَ ْ
و زندگیام را بر
تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُم عِّتّْرَةُ نَبيِكُم و هُم أزِ َمةُ الْحَقِ
آنچه
اساس
وَأعْال ُ الدّينِ و ألّْسِنَةُ الّصِدْقِ فَأنّْزِلُوهُمْ
پيامبر ،ائمه و
بِأحّْسَنِ مَنازِلِ الْقُّرْآنِ وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْهيمِ
دینی
علمای
الْعِطاش؛ پس كجا میروید و به كجا باز
گفتهاند ،تنظيم کنم.
گردانده میشوید ،در حالی كه عالمتها بر پا
و نشانهها آشکار و عالئم روشنگر نصب
شدهاند .پس در كجا متحیر شده و چگونه
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سرگردان شدهاید با آنکه خاندان پیامبرتان
در میان شمایند ،همانان كه زمامداران حق و
پرچمهای دین و زبانهای صداقت هستند.
پس آنها را در برترین جایگاههای قرآن
بنشانید و مانند شتران تشنه كه به آبشخور
روند به آنان روی آورید (نهچالبالغه ،خطبه
.)77
عن الهادي :وَأَشْهَدُ أَنَكُمُ الْأَئِمَةُ الّرَاشِدُونَ
الْمَهْدِيُونَ الْمَعّْصُومُونَ الْمُكَّرَمُونَ الْمُقَّرَبُونَ
الْمُّتَقُونَ الّصَادِقُونَ الْمُّصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَهِ
الْقَوَامُونَ بِأَمّْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِّزُونَ بِكَّرَامَّتِهِ
اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَاخّْتَارَكُمْ لِّسِّرِهِ
وَاجّْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَأَعَّزَكُمْ بِهُدَاهُ وَخَّصَكُمْ بِبُّرْهَانِهِ
وَانّْتَجَبَكُمْ بِنُورِهِ وَأَيَدَكُمْ بِّرُوحِهِ وَرَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ
فِي أَرْضِهِ وَحُجَجاً عَلَى بَّرِيَّتِهِ وَأَنّْصَاراً لِدِينِهِ
وَحَفَظَةً لِّسِّرِهِ وَخَّزَنَةً لِعِلْمِهِ وَمُّسّْتَوْدَعاً لِحِكْمَّتِهِ
وَتَّرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ وَأَرْكَاناً لِّتَوْحِيدِهِ وَشُهَدَاءَ عَلَى
خَلْقِهِ وَأَعْلَاماً لِعِبَادِهِ وَمَنَاراً فِي بِلَادِهِ وَأَدِلَاءَ عَلَى
صِّرَاطِهِ؛ او شما را به علم خود برگزیده ،و براى
خزانهدارى مخازن غیب خود پسندیده ،و براى
پاسدارى سرّ خود انتخاب كرده ،و به قدرت
خود اختیار فرموده ،و به هدایت خود عزیز
ساخته ،و به برهان خود اختصاص داده ،و براى
مشعلدارى نور خود برگماشته ،و به روح خود
تأیید فرموده ،و به خالفت شما در زمین
خودش رضایت داده ،و شما را حجتهاى خود
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و مطابق موازین شرع از آنها

شکرگزاری از نعمتهای الهی و استفاده صحیح

بر خلق خویش و یاران دین و حافظان سرّ و
خازنان علم ،و ودیعتگاه حکمت ،و مترجمان
وحى ،و اركان توحید ،و شاهدان بر خلق ،و
نشانههاى راهنما براى بندگان ،و نورافکنها در
شهرها ،و راهنمایان به صراط خود قرار داده
است (من الیحضره الفقیه ،ج  ،2ص،711
دعای جامعه كبیره).
إنَا هَدَيْنَاهُ الّسَبِيلَ إمَا شَاكِّراً وَإمَا كَفُوراً؛ ما  خدا را شاکرم و
راه را به انسان نمودیم؛ خواه شکر این
قدرشناس
نعمت بجای آورد و خواه ناسپاسی كند
او
نعمتهای
(انسان.)0 ،
هستم.
وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَكُور؛ و اندكی از
 برای سپاس از
بندگان من شکرگزارند (سبأ.)10 ،
وَاشْكُّرُوا لِي وَال تَكْفُّرُونِ؛ و مرا سپاس

خداوند ،در استفاده

گویید و ناسپاسی نکنید (بقره.)152 ،
عن الّصادق :شُكّْرُ النِعْمَةِ اجّْتِنابُ الْمَحا ِر ؛

از نعمتهای الهی،

صبر بر مصیبت ،معصیت و طاعت

شکر نعمت پرهیز از گناهان است (الکافی،
ج  ،2ص ،35ح .)13
وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْ ّصٍ مِنَ األمْوَالِ وَ األنْفُسِ وَالثَمَّرَاتِ
وَبَشِّّرِ الّصَابِّرِينَ؛ و شما را به چیزی از

موازین شرعی را
رعایت میکنم.
 وقتی بال یا مصيبتی
بر من وارد میشود،
به خاطر خدا صبر
میکنم.

ترس و گرسنگی و كمبود اموال و
جان ها و محصوالت می آزماییم و صبر
پ یشگان را بشارت ده (بقره.)155 ،
 اگر شرایط گناه
وَاصْبِّرُوا إِنَ اهللَ مَعَ الّصَابِّرِينَ؛ و صبر پیشه
باشد،
فراهم
كنید كه خداوند با صبر پیشگان است
میتوانم خود را
(انفال.)37 ،
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إِنَمَا يُوَفَى الّصَابِّرُونَ أَجّْرَهُمْ بِغَيّْرِ حِّسَابٍ؛
پاداش صابران بدون حساب داده میشود
(زمر.)13 ،
عن أميّرالمؤمنين :الّصَبّْرُ ثَالثَة :الّصَبّْرُ
عَلَي الْمُّصيبَة ،وَ الّصَبّْرُ عَلَي الطّاعَة وَالّصَبّْرُ
عَلَي الْمَعّْصِيَة؛ صبر بر
سه نوع است :صبر بر امر ناگوار ،صبر بر
فرمان برداری خدا و صبر بر نافرمانی او
(مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص.)273
عن أميّرالمؤمنين :الّصَبّْرُ صَبّْرانِ :صَبّْرٌ عِنْدَ
الْمُّصيبَةِ حَّسَنٌ جَميلٌ وَأحّْسَنُ مِنْ ذلِكَ الّصَبّْرُ
عِنْدَ ما حَّرَ َ اهللُ عَّزَ وَجَلَ عَلَيْك؛ صبر بر دو
نوع است :صبر در برابر مصیبت كه خوب و
زیبا است و بهتر از آن صبر در برابر آن
چیزی است كه خداوند بر تو حرام كرده
است (الکافی ،ج ،2ص ،33ح .)11
عن الباقّر :مَنْ بُلِيَ مِنْ شيعَّتِنا بِبَالءٍ فَّصَبَّرَ
كَّتَبَ اهللُ لَهُ أجّْرَ ألْفِ شَهيد؛ هر كس از
شیعیان ما مبتال به گرفتاریای شود و صبر
كند ،خداوند برای او پاداش هزار شهید
مینویسد (وسائل الشیعه ،ج  ،0ص.)273
عن الصادق :الصَبْرُ رَأْسُ الْإیمان؛ صبر
[همچون] سر برای ایمان است (وسائل
الشیعه ،ج  ،0ص.)253
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کنترل کنم.
 تحمل سختیهای
اعمال دینی برایم
آسان است.
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عن أميّرالمؤمنين :وَال تُّسْخِطِ اهللَ بِّرِضا أحَدٍ
مِنْ خَلْقِهِ فَإنَ فِي اهللِ خَلَفاً مِنْ غَيّْرِه وَلَيْسَ مِنَ
اهللِ خَلَفٌ في غَيّْرِه؛ و در برابر خشنودی هیچ
كس خدا را ناخشنود مکن كه خداوند
جایگزین چیزهای دیگر است ولی هیچ چیز
جایگزین خداوند نیست (نهچالبالغه ،نامه
.)23
ترجیح دادن رضایت الهی بر خواستههای نفسانی و رضایت دیگران

عن علي بن الحّسين :و لكِنَ الّرَجُلَ كُلَ
الّرّجُل نِعْمَ الّرَجُل هُوَ الّذي جَعَلَ هَواهُ تَبَعاً لِأمّْرِ
اهلل و قُواهُ مَبْذُولَةً في رِضَي اهلل؛ مرد واقعی،

 در تقابل لذات
دنيا و آخرت،
سعادت اخروی را
ترجيح میدهم.

مرد كامل ،مرد شایسته كسی است كه
خواهش خود را تابع امر الهی قرار دهد و  اگر کسی
دعوت به
نیروی خود را صرف رضای خداوند كند
حرامی کند ،آن را
(بحاراألنوار ،ج  ،2ص.)75
عن حسین بن علی :فإنَ مَن طَلَبَ رِضَي اهللِ
نمیدهم
انجام

مرا
کار

بِّسَخَطِ النّاس كَفاهُ اهللُ أُمورَ النّاس ،و مَن طَلَبَ
رِضَي النّاسِ بِّسَخَطِ اهللِ وَكلَهُ اهللُ إلَي النّاس؛
هركس خشنودی خدا را با ناخشنودی مردم
بجوید ،خداوند او را از امور مردم كفایت میكند،
و آن كس كه خشنودی مردم را با ناخشنودی
خدا بجوید ،خداوند او را به مردم واگذارد
(بحاراألنوار ،ج  ،77ص.)237
عن الصادق :رَأسُ طاعَةِ اهللِ الّرِضا بِما صَنَعَ
اهللُ فيما أحَبَ الْعَبْدُ و فيما كَّرِه؛ درجه اعالی
اطاعت خداوند ،راضی بودن به آن چیزی
است كه خداوند انجام میدهد ،هم در

چون
خداوند

رضایت
برایم

مهمتر است.
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مواردی كه بنده آن را دوست دارد و
میپسندد و هم در مواردی كه آن را
نمیپسندد (األمالی ،ص.)137
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُوا شَعَائِّرَ اهللِ؛ ای

كسانی كه ایمان آوردید شعائر الهی را حالل  در ایام شهادت
نشمارید (و نسبت به آنها بیمباالت نباشید)
معصومين در
(مائده.)2 ،
مجالس عزاداری
وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِّرَ اهللِ فَإِنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ؛ و
حضرات
آن

شرکت فعال در مراسم عبادی و مجالس و اماکن مذهبی

كسی كه نشانههای خدا را بزرگ بشمارد،
این كار از تقوای دلهاست (حج.)02 ،
 در مراسم عبادی و
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلّصَالةِ مِنْ يَوْ ِ
دینی
آیينهای
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكّْرِ اهللِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ
حضور فعال دارم.
شرکت میکنم.

خَيّْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنّْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ ای كسانی كه  در صورت امکان
ایمان آوردید ،هنگامی كه برای نماز روز
به زیارت اوليای
جمعه خوانده میشوید بسوی یاد خدا
دین میروم و از
بشتابید و خرید و فروش را رها كنید .این
ارواح آنان مدد
برایتان بهتر است اگر میدانستید (جمعه،
میجویم.
.)3
 در مسجد یا نماز
عن الّصادق :مَنْ مَشي إلي مَّسْجِدٍ مِنْ
جماعت حاضر
مَّساجِدِ اهللِ فَلَهُ بِكُلِ خُطْوَةٍ خَطاها حَّتّي يَّرْجِعَ
میشوم.
إلي مَنّْزِلِهِ عَشّْرُ حَّسَناتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشّْرُ
سَيِئاتِ وَرُفِعَ لَهُ عَشّْرُ دَرَجات؛ كسی كه به  یکی از آرزوهایم
این بوده است که
سوی مسجدی از مساجد خداوند برود ،برای

هر گامی كه بر میدارد تا به منزل خود باز
میگردد ،ده كار نیک خواهد داشت و ده كار
ناشایست از او محو میشود و ده درجه به او
عطا میگردد (وسائل الشیعه ،ج  ،5ص.)231

به زیارت خانه
خدا بروم.
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عن الّصادق :عَلَيْكُم بِإتْيانِ الْمَّساجِد فَإنَها
بُيوتُ اهللِ فِي األرْض؛ بر شما باد به مسجد
رفتن ،كه مساجد خانههای خدا در زمین
هستند (وسائل الشیعه ،ح .)1335
فَاقّْرَءُوا مَا تَيَّسَّرَ مِنَ الْقُّرْآنِ؛ پس هرچه میسّر  با قرآن انس دارم.
شد قرآن بخوانید ،پس تا جایی كه ممکن شد
آن را بخوانید (مزمل.)23 ،
عن رسول اهلل :إنَ أهْلَ الْقُّرْآنِ في أعْلي
انس با قرآن مجید ،ادعیه و روایات معصومان و سخنان بزرگان دین

دَرَجةٍ مِنَ اآلدَميِين ما خَال النَبيّينَ وَالْمُّرْسَلين؛

 در برنامههای من
دعا و نيایش
جایگاه

خاصی

دارند.

اهل قرآن در باالترین درجه انسانها هستند،
از
بجز [درجه] پیامبران (الکافی ،ج  ،2ص  ،730یکی
ح .)1
برنامههایم ،مطالعه
کتابهای روایات
معصومين

است.
 برای استفاده از
سخنان بزرگان
عن الباقّر :إنَ حَديثَنا يُحْيِي الْقُلُوب؛ سخن
ما دلها را زنده میكند (بحاراألنوار ،ج ،2
ص.)133

دین،

کتابهای

آنها را مطالعه یا
در مجالس آنها
شرکت میکنم.
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عن أميّرالمؤمنين :غايَةُ الْمَعّرِفةِ أنْ يَعّْرِفَ
الْمَّرْءُ نَفّْسَه؛ نهایت معرفت خودشناسی است

بينش در ارتباط با خود

شناخت حقیقت وجود خود و کمال حقیقی آن و شناخت جایگاه انسان در نظام آفرینش

(غررالحکم ،ح .)7075
عن أميّرالمؤمنين :نالَ الْفَوْزَ األكْبَّرِ مَن ظَفَّرَ
بِمعّرفةِ النَفْس؛ كسی كه به شناخت خود نائل

آید به باالترین رستگاری دست یافته است  مالک
(غررالحکم ،ح .)3375
انسانها نسبت به
عن أميّرالمؤمنين :مَن عَّرَفَ نَفّْسَه عَّرَفَ رَبَه؛
یکدیگر ،نزدیکی
برتری

آن كه خود را بشناسد ،پروردگارش را
شناخته است (غررالحکم ،ح .)3337
عن أمیرالمؤمنین :مَن لَم يَعرِفْ نَفْسَه  کسی که خود را
بشناسد خدا را
بَعُدَ عنْ سَبیلِ النَجاة و خَبَطَ فِی الضَالل
شناخته است.
والْجَهاالت؛
به خداست.

كسی كه خود را نشناسد از راه نجات  انسان
دور شده ،به بیراهه گمراهی و نادانی ها
برتر
مخلوقات
مبتال می شود (غررالحکم ،ح .)3303
است.
وَلَقَدْ كَّرَمْنَا بَنِي آدَ َ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَّرِّ
 انسان همه چيز
وَالْبَحّْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيِّبَا تِ وَفَضَلْنَاهُمْ
خود را از خداوند
عَلَى كَثِيّرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً؛ و به تحقیق
گرفته است.
كه فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها
را در خشکی و دریا [بر مركب ها] حمل
كردیم و از روزی های پاكیزه روزی شان
كردیم و آنها را بر بسیاری از آفریدگان
خود برتری كامل داد یم (اسراء.)33 ،
از

همة
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لَقَدْ خَلَقْنَا اْسنّْسَانَ فِي أَحّْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِال الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الّصَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجّْرٌ غَيّْرُ مَمْنُونٍ؛ همانا انسان
را در بهترین صورت آفریدیم ،سپس او را به
پستترین جای بازگرداندیم ،مگر كسانی كه
ایمان آورده عمل صالح انجام دادند كه
پاداشی بی پایان دارند (تین.)7 – 3 ،
إِنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ ما از آنِ خداییم و
شناخت غایت و هدف خلقت انسان

به سوی او باز میگردیم (بقره.)157 ،
يَا أَيُهَا اْسنّْسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً
فَمُالقِيهِ؛ ای انسان! تو به سوی پروردگارت با

 بازگشت

همة

انسانها به سوی
خداست.

تالش رهسپار هستی و در نهایت او را  جاودانگی انسان
مالقات خواهی كرد (انشقاق.)7 ،
قابل قبول نيست.
في الحديث الْقُدْسي :عَبْدي خَلَقْتُ األشْياءَ
 نمیدانم برای چه
ألجْلِك و خَلَقّْتُكَ ألجْلي؛ بنده من ،همه چیز
آفریده شدهام.
را برای تو آفریدم و تو را برای خودم (الجواهر
السنیه ،ص.)071
بَلْ تُؤْثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَاآلخِّرَةُ خَيّْرٌ وَأَبْقَى؛

شناخت نسبت دنیا با آخرت

بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح میدهید ،در
حالی كه آخرت بهتر و پایدارتر است (أعلی  ،دنيا به منزلة پلی
 17و .)13
برای
میباشد
عن رسول اهلل :الدُنْيا مَّزْرَعةُ اآلخِّرَة؛ دنیا
رسيدن به آخرتی
مزرعهای برای آخرت است (عوالی اللئالی ،ج
که پایدار و
 ،1ص.)273
هميشگی است.
عن أميّرالمؤمنين :بِالدُنْيا تُحّْرَزُ اآلخِّرَة؛
آخرت با دنیا به دست میآید (نهج البالغه،
خطبه .)157
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عن أميّرالمؤمنين :و إنَمَا الدّنيا مُنّْتَهي بَّصَّرِ
األعْمي ال يُبّْصِّرُ مِمّا وَراءَها شَيئاً ،و الْبَّصيّرُ
يَنْفُذُها بَّصّرُهُ وَيَعْلَمُ أنَ الدَارَ وَرَاءَها ،فَالْبَّصِيّرُ
مِنْها شَاخِّصٌ وَاألعْمي إلَيْها شاخِّصٌ ،وَالْبَّصِيّرُ
مِنْها مُّتَّزَوِدٌ وَاألعْمي لَها مُّتَّزَوِد؛ و دنیا انتهای
دید كوردالن است كه چیزی از ورای آن را
نمیبینند ،و چشم بینا در آن نفوذ میكند و
میداند كه خانه ورای آن است ،پس دید بینا
از دنیا میگذرد و دید كوردل بدان دوخته
میشود ،و بینا از دنیا توشه بر میگیرد و
كوردل برای دنیا توشه میاندوزد (نهج
البالغه ،خطبه .)100
عن أميّرالمؤمنين :الدُنْيا دارُ مَمَّرٍ وَاآلخِّرَةُ
دارُ مَقَّرٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَّرِكُمْ لِمَقَّرِكُمْ؛ دنیا منزل

زندگی

شناخت اهمیت و فرصت استثنایی

عبور است و آخرت منزل استقرار ،پس از
محل عبور برای محل استقرار [توشه]
برگیرید (بحاراألنوار ،ج  ،35ص.)73
وَابّْتَغِ فِيمَا آتَاکَ اهللُ الدَارَ اآلخِّرَةَ وَال تَنْسَ
نَّصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا؛ و در آنچه خدا به تو داده
است به دنبال خانه آخرت باش و بهره خود
را از دنیا فراموش نکن (قصص.)33 ،
عن أميّرالمؤمنين :و الْفُّرْصَةُ تَمُّرُ مَّرَ
الّسَحاب فَانّْتَهِّزوا فُّرَصَ الْخَيّْر؛ فرصت مانند
عبور ابرها میگذرد ،پس فرصتهای خیر را
دریابید (نهج البالغه ،حکمت .)21

 دنيا

فرصت

کوتاهی است که
باید از آن برای
آخرت
توشه
استفاده کرد.
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عن أميّرالمؤمنين :إنَ أنْفاسَك أجّْزاءُ
عُمّْرِک ،فَال تُفْنِها إال في طاعَةٍ تُّزْلِفُك؛
نفسهای تو اجزای عمر تواند ،پس آنها را
جز در اطاعتی كه تو را [به پروردگارت]
نزدیک گرداند ،نابود نکن (غررالحکم ،ح
.)0303
عن أميّرالمؤمنين :ما أقّْرَبَ الدُنْيا مِنَ
الذَهابِ وَالشَيْبَ مِنَ الشَباب؛ چقدر دنیا به

و کمبودها

ویژگیهای شخصی همچون جنسيت ،امتيازها

شناخت جایگاه و نقش خود با توجه به

رفتن ،و چقدر پیری به جوانی نزدیک است
(غررالحکم ،ح .)3773
عن أميّرالمؤمنين :رَحِمَ اهللُ امّْرَءً عَّرِفَ قَدْرَه
و لَمْ يَّتَعدَ طَوْرَه؛ خداوند رحمت كند كسی را
كه اندازه خود را شناخته از آن نگذرد
(غررالحکم ،ح .)5233
عن أميّرالمؤمنين :جَهْلُ الْمَّرءِ بِعُيوبِه مِن
أكْبّرِ ذُنوبِه؛ نادانی انسان نسبت به عیبهای

 برای رسيدن به
اهدافم ،تواناییها
و کمبودهای خود
را میشناسم.

و شناخت رذایل و راه زدودن آنها

شناخت فضایل و راه تقویت و تثبیت آنها

خودش از بزرگترین گناهان او است
(بحاراألنوار ،ج  ،35ص.)31
عن أميّرالمؤمنين :الْجَهلُ بِالْفَضائِل مِن أقْبَحِ الّرَذائِل؛
نشناختن فضائل ،خود از زشتترین رذائل است
(غررالحکم ،ح .)2353
عن أميّرالمؤمنين :مَن لَمْ يَعّْرِفِ الْخَيّرَ مِنَ
الشَّرّ فَهو بِمَنّْزلَةِ الْبَهيمَة؛ كسی كه خوبی را از
بدی تشخیص ندهد ،همچون چارپا است
(الکافی ،ج  ،7ص.)23

 خوبیها

و

بدیهای اخالقی
را میشناسم و
راههای رعایت
آنها را میدانم.
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عن لقمان ... :و مَنْ عَني بِاألدَبِ اهّْتَمَ بِه ،و مَنِ
اهّْتَمَ بِه تَكَلَفَ عِلْمَه ،و مَنْ تَكَلَفَ عِلْمَهُ اشّْتَدَ
لَهُ طَلَبُه؛ و كسی كه به دنبال ادب باشد ،به

الهی)

گرایش در ارتباط با خود

تقویت جسم و روح

آشنایی با شيوههای حفظ سالمت و نشاط و
گرایش به کمال حقیقی خود (قرب

آن اهتمام میورزد و كسی كه بدان اهتمام
بورزد سختی یادگیری آن را بر خود هموار
میكند و چنین كسی بسیار در جستجوی
آن بر میآید (بحاراألنوار ،ج  ،10ص.)311
فَلْيَنْظُّرِ اْسنّْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ؛ پس باید انسان به
غذای خود بنگرد (عبس)73 ،
عن أميّرالمؤمنين :في صِفاتِ الْمؤمنين :تَّراهُ  توجه به سالمت
بَعيداً كَّسَلُه دائِماً نَشاطُه؛ مؤمن را میبینی در
جسم و روح خود
حالی كه كاهلی از او دور و شادابیاش
همیشگی است (الکافی ،ج ،2ص.)203
عن أميّرالمؤمنين :هَيْهاتَ مِن نَيْلِ الّسَعادَةِ

را برای ارتقای
معنویت
میدانم.

الزم

الّسُكونُ إلَي الْهُوَيْنا و الْبِطالَة؛ تن دادن به
سستی و بیکاری ،چه دور است از دستیابی
به خوشبختی (غرر الحکم ،ح .)13327
وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لِلَهِ؛ و آنان كه ایمان
آوردند محبتشان به خداوند شدیدتر است
(بقره.)175 ،
عن الّسجاد :فَأَنْتَ ال غَيّْرُکَ مُّرادِي ،و لَكَ  دلم میخواهد به
خدا نزدیکتر شوم.
ال لِّسِواکَ سَهَّرِي و سُهادِي ،وَلِقاؤُکَ قُّرَةُ
عَيْنِي ،وَوَصْلُكَ مُني نَفّْسِي ،وَإلَيْكَ شَوْقي ،و
في مَحَبَّتِكَ وَلَهي ،و إلى هَواکَ صَبابَّتي ،و
رِضاکَ بُغْيَّتي ،وَرُؤْيَّتُكَ حاجَّتي ،وَجِوارُکَ
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طَلِبَّتي ،وَقُّرْبُكَ غايَةُ سُؤْلي ...يا نَعيمي و جَنَّتي
و يا دُنْيايَ و آخِّرَتي؛ تنها تو مقصود منی و
شب زنده داری و بیخوابیام تنها برای توست
و روشنی چشمم دیدار تو و آرزویم وصال
توست و شوقم به سوی تو و دلدادگیام در
محبت تو و نهایت درخواستم قرب توست ...
ای نعمت و بهشت من و ای دنیا و آخرتم
(بحاراألنوار ،ج  ،31ص.)137
عن الّسجاد :و غُلَّتي اليُبَّرِدُها إال وَصْلُكَ و
لَوْعَّتي اليُطْفِئُها إال لِقاؤُکَ و شَوْقي إليكَ ال
يَبُلُهُ إال النَظَّرُ إلي وَجْهِكَ و قَّراري اليَقِّرُ دونَ
دُنُوِي مِنكَ  ...و غَمّي ال يُّزيلُهُ إال قُّرْبُك ...؛
و جز وصال تو سوز دلم را خنک نمیكند ،و
جز دیدار تو آتش دلم را فرو نمینشاند ،و جز
دیدارت اشتیاقم را به تو سیراب نمیسازد ،و
جز به نزدیک تو قرار نمیگیرم  ...و جز قرب
تو غمم را برطرف نمیكند (بحاراألنوار ،ج
 ،31ص.)153
احساس عزت و کرامت نفس

وَلِلَهِ الْعِّزَةُ وَلِّرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؛ و عزت  از بندگی خدا
مخصوص خدا ،رسول او و مؤمنان است
احساس عزت و
(منافقون.)7 ،
سربلندی میکنم.
عن الّصادق :إنَ اهللَ تَبارکَ و تَعالي فَوَضَ
 در مقابل غير خدا
إلَي الْمُؤْمِن اُمورَه كُلَها و لَمْ يُفَوِضْ إلَيه أنْ
ذلت
احساس
يُذِلَ نَفّْسَه .أ لَمْ يَّرَ قَولَ اهللِ عَّزّ و جَلّ ههُنا
نمیکنم.
«وَلِلَهِ الْعِّزَةُ وَلِّرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»؟ وَالْمُؤْمِنُ
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يَنْبَغي لَهُ أنْ يَكونَ عَّزيّزاً وَال يكونَ ذَليالً؛  وقتی به جایگاه
انسانی خود توجه
خداوند تبارک و تعالی همه امور مؤمن را به
او واگذار كرده ،اما به او اجازه نداده است كه
میکنم تمایلم به
خود را ذلیل كند .آیا سخن خداوند با عزت و
ارتکاب گناه کم
جالل را در این باره ندیده است كه فرمود:
میشود.
عزت مخصوص خدا ،رسول خدا و مؤمنان
است؟ و برای مؤمن سزاوار است كه عزیز
باشد و ذلیل نباشد (الکافی ،ج  ،5ص.)73
أَرَضِيّتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ اآلخِّرَةِ فَمَا مَّتَاعُ
 امور معنوی بيش
الْحَيَاةِ الدُنْيَا فِي اآلخِّرَةِ إِال قَلِيلٌ؛ آیا بجای
از امور مادی برایم

آخرت به زندگی دنیا دل خوش كردهاید؟
پس [بدانید] متاع زندگی دنیا در برابر آخرت
 چون خدا با من
جز اندكی نیست (توبه.)07 ،
در
است
عن أميّرالمؤمنين :فَالتَنافَّسُوا فى عِّزِ الدُنْيا
گرفتاریها مأیوس
وَفَخّْرِها ،وَالتَعْجَبُوا بِّزينَّتِها وَنَعيمِها ،وَالتَجّْزَعُوا مِنْ
نمیشوم.
ضَّرّائِها وَبُؤْسِها ،فَاِنَ عِّزَها وَفَخّْرَها اِلَى انْقِطاع ،وَاِنَ
جذابيت دارد.

جهتیافتگی هیجانات

زينَّتَها وَنَعيمَها اِلى زَوال ،وَضَّرّاءَها وَبُؤْسَها اِلى
نَفاد ،وَكُلّ مُدَة فيها اِلَى انّْتِهاء ،وَكُلُ حَىٍ فيها اِلى
فَناء؛ پس در عزت و افتخارات دنیا با یکدیگر

از
 نافرمانی
دستورات الهی
بيش از امور دیگر
ناراحت
مرا
میکند.

رقابت نکنید و به آرایش و آسایش آن
شگفتزده نشوید و از رنج و سختى آن
بىصبرى نکنید كه عزت و افتخاراتش
دشواریها
 در
پایانیافتنى است و آرایش و آسایش آن از
احساس حضور
بینرفتنى است و رنج و سختى آن رو به پایان
خدا به من آرامش
است و هر مدت و مهلت آن به سرخواهد آمد و
میدهد.
هر موجود زندة آن روزى خواهد مرد (نهج
البالغه ،خطبه .)37
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أَفَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ اهللِ كَمَنْ بَاءَ بِّسَخَطٍ مِنَ اهللِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمَّصِيّرُ؛ پس آیا كسی كه به
دنبال رضایت خداوند بوده همچون كسی است كه
غضب خدا را به دست آورده و جایگاهش دوزخ است
و دوزخ بد سرانجامی است (آل عمران.)172 ،
عن الّسجاد :و غُلَّتي اليُبَّرِدُها إال وَصْلُكَ و
لَوْعَّتي اليُطْفِئُها إال لِقاؤُکَ و شَوْقي إليكَ ال
يَبُلُهُ إال النَظَّرُ إلي وَجْهِكَ و قَّراري اليَقِّرُ دونَ
دُنُوِي مِنكَ  ...و غَمّي ال يُّزيلُهُ إال قُّرْبُك ...؛
و جز وصال تو سوز دلم را خنک نمیكند ،و
جز دیدار تو آتش دلم را فرو نمینشاند ،و جز
دیدارت اشتیاقم را به تو سیراب نمیسازد ،و
جز به نزدیک تو قرار نمیگیرم  ...و جز قرب
تو غمم را برطرف نمیكند (بحاراألنوار ،ج
 ،31ص.)153
آن كه خداوند را ایستاده و نشسته و به پهلو
خوابیده یاد میكنند و در خلقت آسمانها و
زمین تفکر میكنند [و میگویند ]:پروردگارا،
تو این جهان را باطل نیافریدی ،تو منزّه
هستی ،پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار
(رعد0 ،؛ نحل 11 ،و  73؛ روم 21 ،؛زمر32 ،؛
جاثیه)10 ،
الَذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكّْرِ اللَهِ أَال
بِذِكّْرِ اللَهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ؛ آنان كه ایمان
آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرامش
مىیابد ،آگاه باشید كه دلها به یاد خدا
آرامش مىیابد (رعد.)27 ،
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إِال الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالّصَبّْرِ؛ [انسانها در

وَ إنْ كانَ حَبيباً؛ حق را از هر كس كه آن را

حقیقت

حفظ و تقویت گرایش به حقیقت ،کمال و جمال

زیانكاری هستند] بجز آنان كه ایمان آورده
عمل شایسته انجام دادند و یکدیگر را به
[پیرویِ] حق سفارش كرده به بردباری
 حق را بر باطل
توصیه نمودند (عصر.)0 ،
ترجيح میدهم هر
عن رسول اهلل :اقْبَ لِ الْحَقَ مِمَنْ أتاکَ بِه،
چند به ضررم
صَغيّراً أوْ كَبيّراً ،وَ إنْ كانَ بَغيضاً ،وَارْدُدِ
باشد.
الْباطِلَ عَلي مَنْ جاءَ بِهَ مِنْ صَغيّرٍ أوْ كَبيّرٍ  ،موانع زندگی مرا
از

حرکت

به

برایت آورد ـ كوچک باشد یا بزرگ ـ
بپذیر ،هرچند دشمن باشد ،و باطل را به
هر كس ـ از كوچک و بزرگ ـ كه برایت
بازنمیدارد.
آورد بازگردان ،هرچند دوست باشد (كنز
 زیباییهای معنوی
العمال ،ح .)30152
جذاب
برایم
عن أميّرالمؤمنين :إِنَ أَفْضَلَ النَاسِ عِنْدَاللَهِ
است.
مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِ أَحَبَ إِلَيْهِ وَإِنْ نَقَّصَهُ
عبادت،
 هنگام
وَكَّرَثَهُ ،مِنَ الْبَاطِلِ وَإنْ جَّرَ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَزَادَهُ
تميز
لباس
...؛ برترین مردم نزد خداوند كسی است كه
عطر
میپوشم،
عمل به حق را از باطل دوستتر بدارد،
میزنم و خود را
هرچند عمل به حق چیزی از او بکاهد و او را
میآرایم.
بیازارد و باطل به او سودی رساند و بر او
بیافزاید (نهج البالغه ،خطبه .)25
عن الّصادق :إنَ مِنْ حَقيقَةِ اْسيمانِ أنْ تُوْثِّرَ
سمت
معنوی

الحَقَ و إنْ ضَّرَک ،عَلَي الْباطِلِ و إنْ نَفَعَك ...؛
از حقیقت ایمان آن است كه حق را ـ

کمال
خود
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هرچند به زیانت باشد ،بر باطل ـ هرچند به
سودت باشد ،ترجیح دهی (الخصال ،ج ،1
ص.)50
أَفَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ اهللِ كَمَنْ بَاءَ بِّسَخَطٍ مِنَ اهللِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمَّصِيّرُ؛ پس آیا كسی كه
به دنبال رضایت خداوند بوده همچون كسی
است كه غضب خدا را به دست آورده و
جایگاهش دوزخ است و دوزخ بد سرانجامی
است (آل عمران.)172 ،
أَرَضِيّتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا مِنَ اآلخِّرَةِ فَمَا مَّتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُنْيَا فِي اآلخِّرَةِ إِال قَلِيلٌ؛ آیا بجای

کمال

آخرت به زندگی دنیا دل خوش كردهاید؟
پس [بدانید] متاع زندگی دنیا در برابر آخرت
جز اندكی نیست (توبه.)07 ،
عن أميّرالمؤمنين :فَالتَنافَّسُوا فى عِّزِ الدُنْيا
وَفَخّْرِها ،وَالتَعْجَبُوا بِّزينَّتِها وَنَعيمِها ،وَالتَجّْزَعُوا
مِنْ ضَّرّائِها وَبُؤْسِها ،فَاِنَ عِّزَها وَفَخّْرَها اِلَى
انْقِطاع ،وَاِنَ زينَّتَها وَنَعيمَها اِلى زَوال،
وَضَّرّاءَها وَبُؤْسَها اِلى نَفاد ،وَكُلّ مُدَة فيها اِلَى
انّْتِهاء ،وَكُلُ حَىٍ فيها اِلى فَناء؛ پس در عزت و
افتخارات دنیا با یکدیگر رقابت نکنید و به
آرایش و آسایش آن شگفتزده نشوید و از
رنج و سختى آن بىصبرى نکنید كه عزت و
افتخاراتش پایانیافتنى است و آرایش و
آسایش آن از بینرفتنى است و رنج و سختى
آن رو به پایان است و هر مدت و مهلت آن
به سرخواهد آمد و هر موجود زندة آن روزى
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خواهد مرد (نهج البالغه ،خطبه .)37
يَا بَنِيآدَ َ خُذُوا زِينَّتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَّسْجِدٍ  ...قُلْ
مَنْ حَّرَ َ زِينَةَ اهللِ الَّتِي أَخّْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيِّبَاتِ
مِنَ الّرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا
خَالِّصَةً يَوْ َ الْقِيَامَةِ؛ ای فرزندان آدم،
زینتهای خود را برای مساجد بر گیرید ...
بگو چه كسی زینت خدا را كه برای
بندگانش بیرون آورده و روزیهای پاكیزه را
حرام كرده است؟ بگو اینها برای مؤمنان در
زندگی دنیا است و روز قیامت بدانها
اختصاص دارد (اعراف 01 ،و .)02
عن رسول اهلل :إنَ اهللَ يُحِبُ إذا خَّرَجَ عَبْدُهُ
جمال

الْمُؤْمِنُ إلي أخيهِ ،أنْ يَّتَهَيَأَ لَهُ و أنْ يَّتَجَمَل؛
خداوند دوست دارد وقتی بنده مؤمناش به
نزد برادرش میرود خود را برای او آماده و
زیبا كند (بحاراألنوار ،ج  ،37ص.)033
عن أميّرالمؤمنين :الّتَجَمُلُ مِنْ أخْالقِ
الْمُؤْمِنين؛ آراستن خود از اخالق اهل ایمان
است (غررالحکم ،ح .)1135
عن الصادق :إنَ اهللَ یُحِبُ الْجَمالَ
وَالتَجْمیل؛ خداوند زیبایی و زیباسازی را
دوست دارد (األمالی ،ص.)235

یف

وظا

ی

گیر

ة

یاد

برای

کافی

انگیز

حق،

دین

ه به

عالق

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنّْزِلَ إِلَى الّرَسُولِ تَّرَى أَعْيُنَهُمْ  بهیادگيری
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تَفِيضُ مِنَ الدَمْعِ مِمَا عَّرَفُوا مِنَ الْحَقِّ؛ و آنگاه كه

آموزههای دینی

آیاتی را كه بر رسول خدا نازل میشود
میشنوند ،میبینی كه از [شوقِ] دریافت
حقیقت ،اشک از چشمانشان جاری میشود
(مائده.)70 ،
عن الّسجاد :أسْألُكَ حُبَكَ وَحُبَ مَنْ يُحِبُكَ

عالقهمندم.

وَحُبَ كُلِ عَمَلٍ يُوصِلُني إلي قُّرْبِك؛ از تو

تقویت تن و روان ،و رفع موانع آن

انگيزة کافی برای حفظ سالمت و

محبت خودت و محبت دوستدارانت و
محبت هر كاری كه مرا به قرب تو میرساند
درخواست میكنم (بحاراألنوار ،ج ،31
ص.)133
عن أميّرالمؤمنين :الّصِحَةُ أفْضَلُ النِعَم؛
سالمتی برترین نعمت است (غررالحکم ،ح
 سالمت بدن و
.)1353
روان ،به عنوان
يا رَبِ قَوِ عَلي خِدْمَّتِكَ جَوارِحي وَاشْدُدْ عَلَي
امانتی الهی دارای
الْعَّزيمَةِ جَوانِحي؛ پروردگارا اعضا و اندام مرا
اهميت است.

رفتار در ارتباط با خود

تعقل و تفکر

در راه خدمت به خودت قوت ببخش و
پهلوهایم را بر اراده محکم نیرومند كن
(مفاتیح الجنان ،دعای كمیل).
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اهللُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ؛ خداوند  زمانهایی را به
این چنین آیات خود را برای شما تبیین میكند
دربارة
تفکر
تا تعقل كنید (بقره.)232 ،
انسان
حقيقت
قُلْ هَلْ يَّسّْتَوِي األعْمَى وَالْبَّصِيّرُ أَفَال تَّتَفَكَّرُونَ؛
اختصاص میدهم.
بگود آیا كور و بینا برابرند؟ پس آیا تفکر
 زمانهایی را به
نمیكنید؟ (انعام.)53 ،
تفکر دربارة هدف
عن أميّرالمؤمنين :الْعَقْلُ أقْوي أساس؛ عقل

آفرینش

انسان
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قویترین بنیان است (غررالحکم ،ح .)335
عن أميّرالمؤمنين :الدّينُ وَالْأدَبُ نَّتيجَةُ  زمانهایی را به
اختصاص میدهم.

الْعَقْل؛ دین و ادب نتیجه عقلاند (غررالحکم،
ح .)1730
عن أميّرالمؤمنين :عَ َد ُ الْعَقْلِ عَ َد ُ الْحَياة؛

دربارة
تفکر
نشانهها و آیات
الهی

اختصاص

میدهم.

نبود عقل نبود زندگی است (غررالحکم ،ح
.)0375
 از اندیشيدن و
عن أميّرالمؤمنين :إنَ أغْنَي الْغِنَي الْعَقْل؛
از
نکتهآموزی
برترین ثروت و توانگری عقل است (نهج
آفرینش
جهان
البالغه ،حکمت .)07
خسته
هيچگاه
عن أميّرالمؤمنين :ال جَمالَ أحّْسَنُ مِنَ الْعَقْل؛
نمیشوم.

زیباییای نیکوتر از عقل نیست (بحاراألنوار،
ج  ،33ص.)272
عن الّصادق :تَفكُّرُ ساعَةٍ خَيّرٌ مِن عِبادَةِ سَنَة،
«إِنَمَا يَّتَذَكَّرُ أُولُو األلْبَابِ»؛ ساعتی تفکر از

همت و اراده

سالی عبادت برتر است؛ [قرآن میفرماید]:
همانا خردمنداناند كه متذكر میشوند
(مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص.)170
پيشرفت
عن أميّرالمؤمنين :قَدْرُ الّرَجُلِ عَلَي قَدْرِ هِمَّتِه؛  برای
کارهایم پشتکار
ارزش آدمی به اندازة ارزش همت اوست (نهج
البالغه ،حکمت .)33
ندارم و همواره
عن أميّرالمؤمنين :الشَّرَفُ بِالْهِمَمِ الْعالِيَة ال
بِالّرّمَمِ الْبالِيَة؛ شرافت به همتهای بلند است،
نه به استخوانهای پوسیده (غررالحکم ،ح
.)1331

برای رسيدن به
نتيجه ،دچار تردید
میشوم.
 انسان با اراده و
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تالشگری هستم.
عن أميّرالمؤمنين :أُوصيكُما وَجَميعَ وَلَدي
وَأهْلي وَمَنْ بَلَغَهُ كِّتابي بِّتَقْوَي اهللِ وَنَظْمِ أمّْرِكُم؛
رعایت نظم ،مدیریت وقت و برنامهریزی

شما و همه فرزندان و خاندان خود و هر كس را
كه نوشته من به او رسد به تقوای الهی و نظم
در كارتان سفارش میكنم (نهج البالغه ،نامه  در کارهایم با
.)33
دقت برنامهریزی
عن أميّرالمؤمنين :لِلْحازِ ِ في كُلِ فِعْلٍ فَضْل؛
میکنم و به قدر
دوراندیش در هر كاری برتری دارد
کوشش
کافی
(غررالحکم ،ح .)3005
دارم.
عن أميّرالمؤمنين :أحّْزَ ُ النّاسِ مَنْ كانَ
الّصَبّْرُ وَالنَظَّرُ فِي الْعَواقِبِ شِعارُهُ وَدِثارُه؛

خود
هنری

رعایت و حفظ شأن بروز استعدادهای

دوراندیشترین مردم كسی است كه بردباری
و عاقبتنگری جامه زیر و روی [و مالزم] او
باشد (غررالحکم ،ح .)0235
عن أميّرالمؤمنين :أفْضَلُ األدَبِ أنْ يَقِفَ

اْسنّْسانُ عِنْدَ حَدِه و ال يَّتَعدَي قَدْرَه؛ برترین  کارهایی را که در
شأنم نيست انجام
ادب آن است كه انسان حد خود را بشناسد و

از مقدار خود تجاوز نکند (غررالحکم ،ح
.)0231
عن رسول اهلل :إنَ مِنَ الشِعّْرِ لَحِكْمَةً و إنَ

نمیدهم.

مِنَ الْبَيانِ لَّسِحّْراً؛ برخی شعرها حکمت است  از کارهای هنری
لذت میبرم.
و برخی بیانها مسحور كننده (من الیحضره
الفقیه ،ج  ،3ص.)033
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عن الّصادق :ذِكّْرُ الْمَوْتِ يُمِيتُ الشَهَوَاتِ فِي
النَفْسِ وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ وَيُقَوِي الْقَلْبَ
بِمَوَاعِدِ اللَهِ وَيُّرِقُ الطَبْعَ وَيَكّْسِّرُ أَعْلَا َ الْهَوَى
یاد مرگ

وَيُطْفِئُ نَارَ الْحِّرْصِ وَيُحَقِّرُ الدُنْيَا؛ یاد مرگ

الگو قرار دادن زندگی معصومان و دیگر بزرگان دین و پیروی از ایشان

شهوتها را در جان آدمی میمیراند  ،به
سرچشمههای غفلت را از بین میبرد ،دل را
نمیکنم.
به وعدههای الهی تقویت میكند ،طبیعت
آدمی را نرم میكند ،پرچمهای هوای نفس را
در هم میشکند ،آتش حرص را خاموش
میكند و دنیا را كوچک مینماید
(بحاراألنوار ،ج  ،7ص.)100
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اهللِ أُسْوَةٌ حَّسَنَةٌ لِمَنْ

مرگ

فکر

كَانَ يَّرْجُو اهللَ وَالْيَوْ َ اآلخِّرَ وَذَكَّرَ اهللَ كَثِيّراً؛
همانا در رسول خدا برای شما الگویی نیکو
است برای كسانی كه به خداوند و روز
بازپسین امید داشته ،یاد خدا زیاد كنند
میکنم
 تالش
(احزاب.)21 ،
ائمه
پيامبر،
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَّسَنَةٌ فِي إِبّْرَاهِيمَ وَالَذِينَ
معصومين و
مَعَهُ؛ همانا برای شما در ابراهیم و پیروانش
بزرگان دین را
الگویی نیکو است (ممتحنه.)3 ،
زندگی
الگوی
عن أمیرالمؤمنین :انْظُرُوا أهْلَ بَیْتِ
خود قرار دهم.
نَبِیِکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَاتَبِعُوا أثَرَهُمْ فَلَنْ
یُخْرِجُوکُم مِنْ هُدًی وَلَنْ یُعیدُوکُمْ في
رَدًی فَإنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَإنْ نَهَضُوا
فَانْهَضوا وَال تَّسْبِقُوهُم فَّتَضِلُوا وَال تَّتَأخَّرُوا
عَنْهُم فَّتَهْلِكوا؛ به اهل بیت پیامبرتان بنگرید

سالمت معنوی از دیدگاه اسالم

913

و به دنبال آنها باشید و پا جای پایشان
گذارید كه ایشان شما را از مسیر هدایت
خارج نمیكنند و به پستی باز نمیگردانند.
اگر سکوت كردند سکوت كنید و اگر قیام
كردند قیام كنید .از آنان پیش نیافتید كه
گمراه میشوید و از آنها عقب نمانید كه نابود
میگردید (نهج البالغه ،خطبه .)33
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمّْرِنَا لَمَا صَبَّرُوا
تحمل رنج برای لذت برتر

وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ؛ و چون شکیبایى
كردند و به آیات ما یقین داشتند ،برخى از
آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما  برای رسيدن به
بزرگ
اهداف
[مردم را] هدایت مىكردند (سجده.)23 ،
إِنَ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَـهُ ثُمَ اسّْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ

صبر و پایداری

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحّْزَنُونَ؛ محققاً كسانى كه

دارم.

تثبيت فضایل و زدودن رذایل اخالقی

گفتند« :پروردگار ما خداست» سپس
ایستادگى كردند ،بیمى بر آنان نیست و
غمگین نخواهند شد (احقاف.)10 ،
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا؛ قطعاً
كسی كه نفس خود را تزكیه كرد رستگار
شد و كسی كه آلودهاش ساخت زیان دید
 برای کسب اخالق
(شمس 3 ،و .)13
نيک و از بين
عن رسول اهلل :إنََما بُعِثْتُ ألُتَمِمَ مَكارِ َ
بردن اخالق بد
األخْالق؛ من برای به اتمام رساندن
تالش میکنم.
برتریهای اخالق [به پیامبری] برانگیخته
شدم (كنز العمال ،ح .)5213
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عن أميّرالمؤمنين :ضَبْطُ النَفْسِ عِنْدَ الّرَغَبِ
و الّرَهَب مِن أفْضَلِ األدَب؛ خویشتنداری
هنگام میل و ترس ،از برترین ادبها است
(غررالحکم ،ح .)5302
عن أميّرالمؤمنين :أعْدي عَدُوٍ لِلْمَّرْءِ غَضَبُهُ و
شَهْوَتُه؛ فَمَن مَلَكَهُما عَلَتْ دَرَجَّتُه و بَلَغَ غايَّتَه؛
دشمنترین دشمنان آدمی ،غضب و شهوت
او هستند؛ پس كسی كه آنها را در اختیار
گیرد ،درجهای بلند مییابد و به هدف خود
میرسد (غررالحکم ،ح .)0273
عن أميّرالمؤمنين :مَن غَلَبَ عَقْلُه هَواهُ أفْلَح؛
آن كس كه عقلش بر خواهش نفسانیش
چیره گردد پیروز میشود (غررالحکم ،ح
.)7053
عن أميّرالمؤمنين :خَيّْرُ الْأمُورِ النَمَطُ
الْأَوْسَط؛ بهترین امور روش میانه است
(غررالحکم ،ح .)5353
عن أميّرالمؤمنين :ال تَّتّْرُکِ االجّْتِها َد في
إصْالحِ نَفّْسِك فَإنَه ال يُعينُكَ إال الْجِد؛ درباره
اصالح خود ،كوشش و تالش را رها نكن؛
زیرا هیچ چیز جز جدیت و تالش تو را در
این راه كمک نمیكند (غررالحکم ،ح
.)13075
عن أميّرالمؤمنين :أيّها النّاس تَوَلّوا مِن أنْفُّسِكم
تَأْديبَها و اعْدِلوا بِها عَن ضَّراوَةِ عاداتِها؛ ای
مردم ،خودتان عهدهدار ادب كردن خود باشید
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و بدین وسیله ،خود را از عادتهایی كه بدان
حریص است باز دارید (نهج البالغه ،حکمت
.)053
عن أميّرالمؤمنين :لَوْ كُنّا ال نَّرْجو جَنَةً و ال
نَخْشي ناراً و ال ثَواباً و ال عِقاباً ،لَكانَ يَنْبَغي
لَنا أنْ نَطْلُبَ مَكارِ َ األخْالق ،فَإنَها مِمّا تَدُلُ
عَلي سَبيلِ النَجاح؛ اگر به بهشت امیدی
نداشتیم و از دوزخ نمیترسیدیم و نیز نسبت
به ثواب و عقاب ،امید و ترسی نداشتیم ،برای
ما سزاوار بود كه به دنبال مکارم اخالق
باشیم ،چرا كه راه كامیابی را نشان میدهند
(مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص.)130
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنّْزَلَ اهللُ قَالُوا بَلْ نَّتَبِعُ
مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ ال يَعْقِلُونَ
شَيْئاً وَال يَهّْتَدُون؛ و هنگامی كه به آنها

 تعصبهای

آزاداندیشی و داشتن روحية نقادی

میگویند از آنچه خدا نازل كر ده پیروی
كنید ،گفتند ما از روشی كه پدرانمان را بر
آن یافتیم پیروی میكنیم .آیا اگر پدرانشان
تصميمگيری هایم
چیزی نفهمند و هدایت نیابند [باز هم از
آنان پیروی میكنند؟] (بقره.)133 ،
ندارند.
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَّتَبِعُونَ إِال الظَنَ وَإِنَ  از حق دفاع و از
الظَنَ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛ و آنها به آن علم
باطل انتقاد میکنم
شخصی و بیدليل
در
جایی

ندارند ،تنها از گمان پیروی میكنند ،و همانا
گمان هیچ از حق بینیاز نمیكند (نجم،
.)27
وَال تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَ الّسَمْعَ
وَالْبَّصَّرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَّسْئُوالً؛ و

هر چند به ضررم
باشد.

ضمیمه کتاب :جدول مؤلفهها ،شاخصها ،مستندات و...

از آنچه نمیدانی پیروی مکن ،همانا گوش و
چشم و دل ،همه آنها مورد سؤال هستند
(اسراء.)07 ،
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَّرَ مَنْ فِي األرْضِ يُضِلُوکَ عَنْ سَبِيلِ
اهللِ إِنْ يَّتَبِعُونَ إِال الظَنَ وَإِنْ هُمْ إِال يَخّْرُصُون؛ و
اگر از اكثریت مردم زمین پیروی كنی ،تو را از
راه خدا گمراه میسازند .ایشان جز از گمان
پیروی نمیكنند و تنها حدس میزنند (انعام،
.)117
عن المّسيح عيّسي بن مّريم :كونوا نَقّادَ الْكَال ؛
سخنها را نقد و بررسی كنید (المحاسن ،ج ،1
ص ،203ح .)173
عن أميّرالمؤمنين :النّاسُ ثَالثَةٌ :فَعالِمٌ رَبّانيّ،
و مُّتَعَلِمٌ عَلي سَبيلِ النَجاة ،و هَمَجٌ رَعاعٌ أتْباعُ
كلِ ناعِقٍ ،يَميلونَ مَع كلِ ريحٍ ،لَمْ يَّسّْتَضِيئُوا
بِنُورِ الْعِلْمِ ،و لَمْ يَلْجَؤُوا إلي رُكْنٍ وَثيق؛ مردم
سه دستهاند :عالم ربانی ،دانشپژوه در راه
رستگاری ،و فرومایگانی به چپ و راست
رونده كه پی هر بانگی را میگیرند و با هر
بادی به سویی میخزند؛ كسانی كه نه از
روشنی دانش فروغی یافتند و نه به سوی
پناهگاهی استوار ،شتافتند (نهج البالغه،
حکمت .)133
عن أميّرالمؤمنين في تَوصيفِ إبليس... :
فَعَدُوُ اهللِ إما ُ الْمُّتَعّصِبين و سَلَفُ الْمُّسّْتَكبِّرينَ
الّذي وَضَعَ أساسَ الْعَّصَبيَة؛ پس دشمن خدا
(شیطان) پیشوای متعصبان و پیشاهنگ خود
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بزرگبینان است ،همان كه بنیاد تعصّب را
برنهاد (نهج البالغه ،خطبه .)203
عن أميّرالمؤمنين :اللّجاجُ يُفّْسِدُ الّرَأْي؛
لجاجت موجب تباهی رأی است (غررالحکم،
ح .)1337
عن الّسجاد :اللِجاجَةُ مَقّْرونَةٌ بِالْجَهالَة ،و
الْحَميَةُ مَوصولَةٌ بِالْبَليَة ...؛ لجاجت با نادانی
همراه است و تعصب با گرفتاری گره خورده
است (نزهه الناظر و تنبیه الخواطر ،ص.)31
عن الّصّادق لِّرَجلٍ مِن أصحابِه :ال تَكونَنَ
إمًعَةً ،تَقولُ :أنَا مَعَ النّاسِ و أنَا كَواحِدٍ مِنَ
النّاس؛ سست رأی و دهن بین نباش ،كه
بگویی من با مردم و یکی از مردم هستم
(معانی األخبار ،ص ،277ح .)1
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَهِ قَالَ :إِنَ مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ
أَنْ تُؤْثِّرَ الْحَقَ وَإِنْ ضَّرَکَ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِنْ
نَفَعَكَ وَأَنْ لَا يَجُوزَ مَنْطِقُكَ عِلْمَكَ؛ حقیقت

تصميمات نسنجيده

پرهيز از شتابزدگی و اتخاذ

ایمان آن است كه حق را هرچند به ضررت
باشد بر باطل هرچند به سودت باشد ترجیح
دهی و بیش از داناییات سخن نگویی
(بحاراألنوار ،ج  ،2ص.)113
عن الّصادق في مَواعِظِ لُقْمان البْنِه :يا بُنَيَ
ألّْزِ ْ نَفّْسَكَ الّتُؤَدَةَ في أمورِک؛ فرزندم! خود
را به سنجیده كار كردن و پرهیز از شتاب
زدگی در كارهایت وادار كن (بحاراألنوار ،ج
 ،10ص.)313

 قبـــــــــــــل از
تصميم گيریهـایم
فکــر مــیکــنم و
عجول نيستم.
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وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمّْرِ فَإِذا عَّزَمْتَ فَّتَوَكَلْ عَلَى  بعد از مشورت بـا
دیگران به بهتـرین
اللَهِ؛ و در كارها با ایشان (مسلمانان) مشورت
كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكل
كن (آل عمران.)153 ،
الَذينَ يَّسّْتَمِعُونَ الْ قَوْلَ فَيَّتَبِعُونَ أَحّْسَنَهُ

ســــخن عمــــل
میکنم.

أُ ولئِكَ الَذينَ هَداهُمُ اللَهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبابِ؛ آن كسانى كه به سخن گوش

خود

بینش در ارتباط با اجتماع

جسم و روان

توجه به سالمت و نشاط ،حفظ بهداشت و تقویت
شناخت شأن اجتماعی

مى دهند و از بهترین آن پیروى مىكنند،
ایشانند كسانى كه خدا هدایتشان كرده و
اینان خردمندانند( .زمر.)17 ،
يَا أَيُهَا النَاسُ كُلُوا مِمَا فِي األرْضِ حَالالً طَيِّباً؛
ای مردم از آنچه در زمین حالل و پاكیزه
است بخورید (بقره.)177 ،
عن الكاظم :لو أنَ النّاسَ قَّصَدوا فِي الطَعْم
العّْتَدَلَتْ أبْدانُهُم؛ اگر مردم در غذا خوردن
میانه روی میكردند ،بدنهایشان متعادل بود
(وسائل الشیعه ،ج  ،23ص.)231
عن أميّرالمؤمنين :مَن كَّتَمَ األطبّاءَ مَّرَضَه

 از سالمت جسم و
روان

خود

به

عنوان امانتی الهی
محافظت میکنم.

خانَ بدَنَه؛ كسی كه بیماری خود را از
پزشکان پنهان كند ،به بدن خود خیانت
كرده است (غررالحکم ،ح .)7535
عن أميّرالمؤمنين :أفْضَلُ األدَبِ أنْ يَقِفَ

اْسنّْسانُ عِنْدَ حَدِه و ال يَّتَعدَي قَدْرَه؛ برترین  به
وظایف اجتماعی
ادب آن است كه انسان حد خود را بشناسد و

از مقدار خود تجاوز نکند (غررالحکم ،ح
.)0231

حقوق

خود آگاهی دارم.
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عن الّصادق :عَلَي الْعاقِلِ أنْ يَكونَ عارِفاً
بِّزَمانِه مُقْبِالً عَلي شَأْنِه حافِظاً لِلِّسانِه؛ عاقل

شناخت قوانين ،دستورات و احکام اجتماعی دین

باید زمان خود را بشناسد ،به جایگاه خود
روی آورد و زبانش را نگاه دارد (الکافی ،ج ،2
ص.)117
إِنِ الْحُكْمُ إِال لِلَهِ؛ حاكمیت تنها از آن خداوند
است (یوسف.)73 ،
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَا تِ وَأَنّْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِّتَا بَ وَالْمِيّزَانَ لِيَقُو َ النَاسُ بِالْقِّسْطِ؛ به
راستی پیامبران خود را با دالیل آشکار
فرستادیم و با آنها كتاب و میزان نازل
كردیم تا مردم به قسط و عدل به پا
خ یزند (حدید.)25 ،
وَلَنْ يَجْعَلَ اهللُ لِلْكَافِّرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً؛

 نسبت به احکام
اجتماعی

اسالم

آگاهی دارم.

اجتماعی بر اساس اسالم

شناخت مالک تشخيص هنجارها و ناهنجارهای

و خداوند هرگز برای كافران بر مؤمنان راه
[سلطه] قرار نداده است (نساء.)131 ،
يَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَّرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِّتَعَارَفُوا إِنَ أَكّْرَمَكُمْ عِنْدَ
اهللِ أَتْقَاكُمْ إِنَ اهللَ عَلِيمٌ خَبِيّرٌ؛ ای مردم! ما شما را

از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به صورت  به
گروهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را
اجتماعی اسالم
بشناسید؛ [اما] گرامیترین شما نزد خداوند
آگاهی دارم.
پرهیزكارترین شماست .به درستی كه خداوند
دانا و آگاه است (حجرات.)10 ،

ارزشهای
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عن رسول اهلل :يا أيُهَا النّاس ،إنَ رَبَكُمْ
واحِد ،وَإنَ أباكُمْ واحِد ،وَال فَضْلَ لِعَّرَبيٍ عَلي
عَجَميّ ،وَال عَجَميٍ عَلي عَّرَبيّ ،وَال أحْمَّرَ عَلي
أسْوَد ،وَال أسْوَدَ عَلي أحْمَّر ،إلّا بِالّتَقْوي« ،إنَ
أكّْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ أتْقاكُمْ»؛ ای مردم! خدایتان
یکی است ،پدرتان یکی است و هیچ عربی بر
عجمی برتری ندارد و هیچ عجمی بر عربی
برتری ندارد و هیچ سرخی بر سیاهی و هیچ
سیاهی بر سرخی برتری ندارد جز به واسطه
پرهیزكاری« ،گرامیترین شما نزد خداوند
پرهیزكارترین شماست» (كنز العمال ،ج ،0
ص.)30
عن رسول اهلل :خَيّْرُ الّسُنَنِ سُنَةُ مُحَمَد؛

جامعه ،ملتها و دولتهای دیگر

شناخت دوست و دشمن در ميان افراد و گروههای

بهترین سنتها سنت محمد است
(بحاراألنوار ،ج  ،33ص.)100
مُحَمَدٌ رَسُولُ اهللِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى
الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ؛ محمد رسول خدا

است و آنان كه با او هستند ،بر كفار
سختگیر ،و میان خود مهربان هستند (فتح  ،اعتقاد دارم دوست
و دشمن خود را
.)23
عن الّصادق :عَلَي الْعاقِلِ أنْ يَكونَ عارِفاً
بِّزَمانِه مُقْبِالً عَلي شَأْنِه حافِظاً لِلِّسانِه؛ عاقل
باید زمان خود را بشناسد ،به جایگاه خود
روی آورد و زبانش را نگاه دارد (الکافی ،ج ،2
ص.)117

باید بر اساس
مالکهای دین
الهی انتخاب کرد.
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عن رسول اهلل :مَنْ ماتَ وَهُوَ ال يَعّْرِفُ إمامَهُ
ماتَ ميّتَةً جاهِليَة؛ كسی كه بمیرد بدون آنکه
امام خود را بشناسد به مرگ جاهلیت مرده
است (بحاراألنوار ،ج  ،20ص.)37
عن موالنا صاحب الّزمان :و أمَا الْحَوادِثُ  وظيفة
الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إلي رُواةِ حَديثِنا فَإنَهُمْ
حُجَّتي عَلَيْكُم وَأنَا حُجَةُ اهلل...؛ و اما در

حاکم

اسالمی
جامعة
هدایت مردم به

شناخت شأن و حقوق حاکم و مردم در جامعه اسالمی

سوی خدا است.

حوادثی كه پیش میآید به راویان حدیث ما
[فقها] رجوع كنید كه ایشان حجت من بر  مردم باید شأن
شما هستند و من حجت خدا هستم (وسائل
حاکم اسالمی را
الشیعه ،ج  ،23ص.)133
بشناسند و او را
عن الباقّر :اللّهمّ إنّا نَّرْغَبُ إلَيْكَ في دَوْلَةٍ
در انجام وظایفش
كَّريمَةٍ تُعِّزُ بِهَا الْإسْال َ وَأهْلَه وَتُذِلُ بِهَا النِفاقَ
کمک کنند.
وَأهْلَه وَتَجْعَلُنا فيها مِنَ الدُعاةِ إلي طاعَّتِكَ  الیقترین
وَالْقادَةِ إلي سَبيلِكَ وَتَّرْزُقُنا بِها كَّرامَةَ الدُنْيا
وَالْآخِّرَة؛ خداوندا ما به درگاه تو خواهان
دولتی بزرگوار هستیم كه با آن اسالم و اهل
اسالم را عزیز داری و نفاق و اهل آن را خوار
و ذلیل سازی و ما را در آن دولت از دعوت
كنندگان به اطاعت خود و راهنمایان به راه
خود قرار دهی و بدین وسیله به ما بزرگی
دنیا و آخرت را ارزانی داری (مفاتیح الجنان،
دعای افتتاح).

افراد

برای حکومت و
جامعه
رهبری
اسالمی،
آگاهترینشان

به

احکام و معارف
اسالمی هستند.
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أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحّْسَنُ مِنَ اهللِ
حُكْماً لِقَوْ ٍ يُوقِنُونَ؛ پس آیا حکم جاهلیت را
میجویند؟ و برای اهل یقین ،حکم چه كسی
از حکم خداوند نیکوتر است؟ (مائده.)53 ،
عن رسول اهلل :فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنْهاجِي

گرایش در ارتباط با اجتماع

گرایش به سبک زندگی اجتماعی اسالم

وَسُنَّتي فَلَيْسَ مِنِي؛ كسی كه از روش و سنت
من روی بگرداند از من نیست (الکافی ،ج   ،2دوست دارم سبک
ص.)75
زندگی اسالمی در
عن أبيعبداهلل :ذَرُوا النّاسَ فَإِنَ النّاسَ أخَذُوا
جامعه حاکم باشد.
عَنِ النّاس وَإنَكُمْ أخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اهلل صَلَي  الگوها و سبک
اهللُ عَليْه وَآلِه؛ عامه مردم را رها كنید؛ زیرا

مردم روش خود را از مردم میگیرند ،در
حالی كه شما روش خود را از رسول خدا
میگیرید (الکافی ،ج  ،1ص.)177
عن رسول اهلل :مَنْ أعّْرَضَ عَنْ صاحِبِ بِدْعَةٍ

زندگی غربی را
دوست دارم.

بُغْضاً لَه ،مَلَأَ اهللُ قَلْبَهُ أمْناً وَإيماناً؛ كسی كه با

به اصالح جامعه

نابهنجاریهای اجتماعی و گرایش

احساس مسئوليت دینی در برابر

كینه از بدعتگذار دوری كند ،خداوند دلش
را پر از امنیت و ایمان میكند (كنز العمال،
ح .)5533
عن أميّرالمؤمنين :وَاهللِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُّزُوِجَ
بِهِ النِّساءُ وَمُلِكَ بِهِ الْإماءُ لَّرَدَدْتُهُ ،فَإنَ فِي
الْعَدْلِ سَعَة؛ به خدا قسم اگر آن اموال را [كه
عثمان به ناحق به برخی بخشیده است]
بیابم كه مَهر زنان شده باشد یا با آن كنیز
خریده باشند ،باز میگردانم ،چرا كه در
عدالت گشایش است (نهجالبالغه ،خطبه .)15

 به

عنوان

یک

مسلمان بر خود
الزم میدانم تا در
مقابل
نابهنجاریهای
اجتماعی

به
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عن رسول اهلل :مَنْ أصْبَحَ ال يَهّْتَمُ بِأمورِ

کارهای الزم اقدام

الْمُّسْلِمين فَلَيْسَ بِمُّسْلِم؛ كسی كه بدون

کنم.

اهتمام به كارهای مسلمانان صبح كند،
مسلمان نیست (الکافی ،ج  ،2ص.)170
عن رسول اهلل :كُلُكُم راعٍ و كُلُكُم مَّسْئولٌ
عَنْ رَعيَّتِه؛ همه شما نگاهبان و همه شما
درباره آنچه زیر نظر شماست مسئول هستید
(عوالی اللئالی ،ج  ،1ص.)073
ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَالْيَوْ ِ اآلخِّرِ يُوَادُونَ
مَنْ حَادَ اهللَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيّرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَّتَبَ
مالک مودت یا نفرت نسبت به افراد و گروههای مختلف

فِي قُلُوبِهِمُ اْسيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بِّرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَاتٍ تَجّْرِي مِنْ تَحّْتِهَا األنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِّزْبُ اهللِ
أَال إِنَ حِّزْبَ اهللِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ قومی را كه به  دوست دارم در
خدا و روز قیامت ایمان دارند نخواهی یافت
كه با دشمنان خدا و رسولش دوستی كنند،
هرچند آنها پدران یا فرزندان یا برادران یا
اقوام ایشان باشند .خداوند در دلهای ایشان
ایمان را ثبت كرده و با روحی از جانب خود
تأیید كرده است و به بهشتهایی كه از زیر
آن نهرها جاری است وارد میكند ،و در آنها
جاودانه خواهند بود ،خداوند از ایشان
خشنود است و ایشان از خداوند خشنودند.
اینها حزب خدا هستند و همانا حزب خدا
رستگار هستند (مجادله.)22 ،

گروه مؤمنان به
دین اسالم بوده و
با

آنان

داشته باشم.

ارتباط
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عن الّصادق :إنّ الْمُؤمِنَ لَيَّسْكُنُ إلَي الْمُؤْمِنِ
كَما يَّسْكُنُ الظَمْآنُ إلَي الْماءِ الْبارِد؛ مؤمن با
مؤمن آرامش مییابد ،همان گونه كه فرد
تشنه با آب خنک آرامش مییابد (الکافی ،ج
 ،2ص.)233
يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِال أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَّرَاضٍ مِنْكُمْ؛ ای كسانی كه ایمان
گرایش به کسب و مصرف مال حالل

آوردید ،اموال یکدیگر را به ناحق
نخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت
خودتان باشد (نساء.)23 ،
عن رسول اهلل  :يا أباذرّ ،م َ نْ ل َم ْ ي ُبا ل ِ  کسب و مصرف
مال از راه حالل
مِ نْ أ يْ ن َ ا ك ّْت َّس َب َ الْما لَ ل َم ْ يُبا ل ِ اهلل ُ ع َّز ّ و
جَ لّ مِ نْ أ يْ نَ أ دْخ َل َهُ النّار؛ ا ی اباذر ،كس ی

برایم اهميت دارد.

اجتماعی و سیاسی

و شایستهساالری در احراز مناصب

گرایش به حاکمیت اسالمی و رهبر آن

كه اهم یت نمی دهد كه مال خود را از
چه راه ی ـ حالل یا حرام ـ به دست
م ی آورد ،خداوند با عزت و جالل ن یز
اهم یت نم ی دهد كه از چه را هی او را در
آتش وارد كند (بحاراألنوار ،ج ، 33
ص .)77
عن موالنا صاحب الّزمان :و أمَا الْحَوادِثُ  برای اداره جامعه
الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إلي رُواةِ حَديثِنا فَإنَهُمْ
را
افرادی
حُجَّتي عَلَيْكُم وَأنَا حُجَةُ اهلل...؛ و اما در
میپسندم که به
حوادثی كه پیش میآید به راویان حدیث ما
[فقها] رجوع كنید كه ایشان حجت من بر
شما هستند و من حجت خدا هستم (وسائل
الشیعه ،ج  ،23ص.)133

احکام و معارف
اسالمی
باشند.

آگاهتر
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عن أبي عبداهلل :انْظُّرُوا إلي مَنْ كانَ مِنْكُمْ  برای
و
اجتماعی
قَدْ رَوي حَديثَنا وَنَظَّرَ في حَاللِنا وَحَّرامِنا
سياسی،
وَ عَّرَفَ أحْكامَنا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإنّي قَدْ
دغدغههای قوميتی
جَعَلّْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ
مناصب

يَقْبَلْهِ مَنْهُ فَإنَما بِحُكْمِ اهللِ قَدِ اسّْتَخَفَ وَعَلَيْنا

برایم مهم است.

رَدَ وَ الّرّادُ عَلَيْنا كَالّرّادِ عَلَي اهللِ وَهُوَ عَلي
حَدِ الشِّرْکِ بِاهلل؛ بنگرید به كسی از شما كه

دشمنان آن

آمادگی برای دفاع از جامعه اسالمی و جنگ با

حدیث ما را روایت میكند و در حالل و
حرام ما نظر كرده ،احکام ما را می شناسد،
پس به حاكمیت او رضایت دهید كه من او
را بر شما حاكم قرار دادم ،پس اگر چنین
كسی به حکم ما حکم كرد و كسی از او
نپذیرفت در واقع حکم ما را سبک شمرده
و ما را رد كرده است و كسی كه ما را رد
كند خدا را رد كرده و این كار در حد
شرک به خداوند است (الکافی ،ج ،3
ص.)312
وَمَا لَكُمْ ال تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اهللِ وَالْمُّسّْتَضْعَفِينَ
مِنَ الّرِّجَالِ وَالنِّّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَذِينَ يَقُولُونَ
رَبَنَا أَخّْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَّرْيَةِ الظَالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَّصِيّراً؛
و چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان
مستضعف پیکار نمیكنید ،هم آنان كه
میگویند پروردگارا ما را از این آبادی كه
ساكنانش ستمگرند خارج كن و برای ما از
جانب خود سرپرست قرار ده و برای ما از
جانب خود یاور بگمار (نساء.)35 ،

 برای رضای خـدا
و در راه دفـــاع از
دیــــن حاضــــرم
جانفشانی کنم.
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إِنَ اهللَ يُحِبُ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً
كَأَنَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ؛ به درستی كه خداوند

رفتار در ارتباط با اجتماع

جانبداری آگاهانه از باورها ،ارزشها و سنن اصيل اسالمی افتخار به مفاخر اسالمی و بزرگان دین

كسانی را كه در راه او صف بسته پیکار
میكنند و همچون بنایی محکم و استوارند
دوست میدارد (صف.)3 ،
عن أميّرالمؤمنين :وَال تَنْقُضْ سُنَةً صالِحَةً
عَمِلَ بِها صُدُورُ هذِهِ الْأُمَةِ وَاجّْتَمَعَتْ بِهَا الْأُلْفَةُ
وَصَلُحَتْ عَلَيْهَا الّرَعِيَة ،وَال تُحْدِثَنَ سُنَةً تَضُّرُ
بِشَيْءٍ مِنْ ماضي تِلْكَ الّسُنَنِ فَيَكونَ الْأَجّْرُ

ك بِما نَقَضْتَ مِنْها؛ و  از باورها ،ارزشها
لِمَنْ سَنَها وَالْوِزْرُ عَلَيْ َ
و سنن اصيل
سنت و آیین شایستهای را كه بزرگان این
اسالمی ،آگاهانه
امت بدان رفتار كرده ،مردم بدان به هم
پیوسته ،و رعیت با آن اصالح شدهاند ،بر هم
دفاع میکنم.
مزن ،و روشی را كه به آن سنتهای خوب
پیشین زیان وارد میكند پدید نیاور ،كه
پاداش برای آورنده آن سنتها باشد و كیفر
برای تو در برابر سنتهایی [نیکو] كه در هم
شکستی (نهج البالغه ،نامه .)50
عن الّصادق :ثَالثٌ هُنَ فَخّْرُ الْمُؤْمِنِ وَزَيْنُهُ
 از اینکه در اسالم،
فِي الدُنْيا وَاآلخِّرَة :الّصَالةُ في آخِّرِ اللَيْل ،و
مفاخر و بزرگـانی
يَأْسُهُ مِمّا في أيْدِي النّاس ،وَوِاليَّتُهُ اْسما َ مِنْ

وجــود دارنــد کــه

آلِ مُحَمَدٍ؛ سه چیز مایه افتخار مؤمن و

توانســـتهانـــد در

زینت او در دنیا و آخرت است :نماز در آخر
شب ،ناامیدی از آنچه در دست مردم است ،و
والیت امام از خاندان پیامبر اسالم (الکافی،
ج  ،7ص.)203

تــاریخ تأثيرگــذار
باشــند بــه خــود
میبالم.
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يُّسّْتَحَبُ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ الْمَظْلُو ِ عِنْدَ قَبّْرِ أَبِي
عَبْدِ اللَهِ وَهُوَ «اللَهُمَ إِنِي أَعّْتَّزُ بِدِينِك»؛
مستحب است كه بخوانی دعای مظلوم را در
نزد قبر امام حسین به اینکه خدایا من به
دین تو افتخار میكنم (بحاراألنوار ،ج ،77
ص.)037
وَبِاللَهِ أُحَاوِلُ وَأُصَاوِلُ وَأُكَاثِّرُ وَأُفَاخِّرُ وَأَعّْتَّزُ
وَأَعّْتَّصِم؛ خود را به خداوند میسپارم ،به
وسیله او روى میآورم ،میافزایم ،مباهات
میكنم و عزیز و گرامى میشوم و چنگ
میزنم (بحاراألنوار ،ج  ،70ص.)133
عن رَسُولُ اللَه :يَفّْتَخِّرُ يَوْ َ الْقِيَامَةِ آدَ ُ بِابْنِهِ
شَيْثٍ وَأَفّْتَخِّرُ أَنَا بِعَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ روز

محدودیتها در کسب و کار و شغل

رعایت حالل و حرام و مالکهای انتخاب و

قیامت آدم به پسرش شیث افتخار میكند و
من هم به علی بن ابیطالب (بحاراألنوار ،ج
 ،03ص.)33
عن رسول اهلل :مَنْ طَلَبَ الدّنيا حَالالً،
اسّْتِعفافاً عَنِ الْمَّسْئَلَةِ و سَعْياً عَلي عِيالِه و
تَعَطُفاً عَلي جارِه ،لَقِيَ اهللَ و وَجْهُهُ كالْقَمَّرِ لَيْلَةَ
 بـــــرای رفـــــع
الْبَدْر؛ كسی كه به دنبال دنیا از راه حالل
مشکالت اقتصادی
باشد تا از دیگران درخواست نکرده ،آبروی
از راههـــــــــای
خود را حفظ كند ،و با آن ،در برآوردن
غيرمجــــاز هــــم
نیازمندیهای خانوادهاش بکوشد ،و به
استفاده میکنم.
همسایهاش محبت كند ،خداوند را در حالی
مالقات میكند كه چهرهاش مانند ماه شب
چهارده است (مستدرک الوسائل ،ج ،10
ص.)13
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عن الّصادق :ال خَيّْرَ في مَنْ ال يُحِبُ جَمْعَ
الْمالِ مِنْ حَاللٍ يَكُفُ بِهِ وَجْهَه و يَقْضي بِه
دَيْنَه و يَّصِلُ بِه رَحِمَه؛ خیری نیست در كسی
كه دوست ندارد مالی از راه حالل فراهم كند
تا با آن آبروی خود را نگه داشته ،قرض خود
را بپردازد و صله رحم كند (الکافی ،ج ،5
ص.)32
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَه :كَّسْبُ الْحَّرَا ِ يَبِينُ فِي
الذُرِيَةِ؛ {آثار} درآمد حرام در نسل آدمی
آشکار میشود (وسائل الشیعه ،ج ،13
ص.)72
عن رسول اهلل :الْعِبَادَةُ مَعَ أَكْلِ الْحَّرَا ِ
كَالْبِنَاءِ عَلَى الّرَمْلِ وَقِيلَ عَلَى الْمَاءِ؛ عبادت با
حرامخواری مانند ساختمانسازی بر روی
ماسه (یا آب) است (بحاراألنوار ،ج ،133
ص.)17
عن رسول اهلل :مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَّرَا ٍ لَمْ تُقْبَلْ
لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَمْ تُّسّْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ
أَرْبَعِينَ صَبَاحاً؛ كسی كه لقمهای مال حرام
بخورد ،تا چهل شب نمازش قبول نمیشود و
تا چهل روز دعایش مستجاب نمیگردد
(بحاراألنوار ،ج  ،70ص.)013
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همسر و همکار

رعایت حالل و حرام و مالکهای انتخاب و محدودیتها در انتخاب دوست،

يَا وَيْلَّتَى لَيّْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَنِي  مهم نيست کسانی
عَنِ الذِّكّْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي؛ اى واى ،كاش فالنى
من
با
که
را دوست [خود] نگرفته بودم او [بود كه] مرا
به گمراهى كشانید پس از آنکه قرآن به من
رسیده بود (فرقان 27 ،و .)23
عن رسول اهلل :تَّزَوّجُوا فِي الحِجّرِ الّصَالِحِ
فَإِنَ العِّرقَ دَسَاسٌ؛ با خانواده شایسته ازدواج
كنید ،چرا كه رگ و ریشه تأثیرگذار است
(كنز العمال ،ح .)33553
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَه :لَا تَّصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَلَا

رفتوآمد دارند،
چه

اعتقاداتی

دارند.
 در انتخاب همسر،
شاخصهای
مذهبی

برایم

اهميت دارد.

رعایت موازین شرعی در رابطه با اجتماع

 حاضر نيستم در
تُجَالِّسُوهُمْ فَّتَّصِيّرُوا عِنْدَ النَاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛
امور زندگیام با
با بدعت گذاران ،همراهی و همنشینی نکنید
کسی که به
كه نزد مردم یکی از آنان خواهید بود
معتقد
خداوند
(بحاراألنوار ،ج  ،31ص.)231
نيست ،مراوده و
عن رسول اهلل :الْمَّرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَّرِينِه؛
داشته
مشورت
آدمی بر دین دوست و همنشین خود است
باشم.
(الکافی ،ج  ،2ص.)035
عن الباقّر :إنَ أكْمَلَ الْمُؤْمِنينَ إيماناً أحّْسَنُهُم
خُلْقاً؛ از مؤمنان آنکه اخالقش نیکوتر است  سعی میکنم در
ایمانش كاملتر است (الکافی ،ج  ،2ص.)33
عن الّصادق :ما يَقْدُ ُ الْمُؤْمِنُ عَلَي اهللِ عَّزَ
وَجَلَ بِعَمَلٍ بَعْدَ الْفَّرائِضِ أحَبَ إلي اهللِ تعالي
مِن أنْ يَّسَعَ النّاسَ بِخُلْقِه؛ مؤمن پس از انجام

ارتباط با دیگران

موازین شرعی را
رعایت کنم.
 دوستانی
دوست دارم.

دنيا

واجبات ،هیچ عملی را كه نزد خداوند متعال
محبوبتر از خوشبرخوردی با مردم باشد  از مجالس گناه
دوری میکنم.
برای خداوند با عزت و جالل انجام نمیدهد
(الکافی ،ج  ،2ص.)133
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وَقَدْ نَّزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِّتابِ أَنْ إِذا سَمِعّْتُمْ
آياتِ اللَهِ يُكْفَّرُ بِها وَيُّسّْتَهّْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَّتَى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيّْرِهِ؛ و از این
پیش ،در این كتاب بر شما نازل كردهایم كه
چون شنیدید كسانى آیات خدا را انکار
مىكنند و آن را به ریشخند مىگیرند با آنان
منشینید تا آن گاه كه به سخنى دیگر
پردازند (نساء.)133 ،
إِذا مَّرُوا بِاللَغْوِ مَّرُوا كِّراماً؛ چون بر ناپسندى
بگذرند به شتاب از آن دورى مىجویند
(فرقان.)32 ،
عن أميّرالمؤمنين :يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ صَلَاحَ نَفّْسِهِ
وَإِحّْرَازَ دِينِهِ أَنْ يَجّْتَنِبَ مُخَالَطَةَ أَبْنَاءِ الدُنْيَا؛ كسى
كه اصالح خویش و حفظ دین خود را
میخواهد شایسته است كه از همنشینی با دنیا
پرستاندوریكند(غررالحکم ،ص ،013ح.)3033
عن أميّرالمؤمنين :وَاهْجُّرِ الْفَاسِقِينَ وَجَانِبِ
الْمُنَافِقِينَ وَلَا تُّصَاحِبِ الْخَائِنِينَ؛ از فاسقان

بستگان

رابطه با اعضای خانواده و

رعایت موازین شرعی در

دوری و از منافقان كنارهگیری كن و با
خیانتكاران همنشین مباش (تحف العقول،
ص.)130
وَقَضَى رَبُكَ أَال تَعْبُدُوا إِال إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  مسئوليتهای خود
نسبت به خانواده
إِحّْسَاناً إِمَا يَبْلُغَنَ عِنْدَکَ الْكِبَّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِالهُمَا فَال تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَال تَنْهَّرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

و بستگان را انجام
میدهم.

قَوْالً كَّرِيماً؛ و پروردگارت چنین حکم كرد
كه جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی  گفتار مالیم همراه
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كنید .اگر یکی از آنها یا هر دو نزد تو به
بزرگسالی رسیدند به آنها اف نگو و آنها را
مرنجان و با ایشان با احترام و اكرام سخن
بگو (اسراء.)20 ،
عن رسول اهلل :أحّْسَنُ النّاسِ إيماناً أحّْسَنُهُم
خُلْقاً و ألْطَفُهُم بِأهْلِه و أنَا ألْطَفُكُم بِأهْلي؛
بهترین مردم از جهت ایمان ،كسانی هستند
كه اخالقشان نیکوتر باشد و نسبت به
خانواده خود مهربانتر باشند ،و من
مهربانترین شما نسبت به خانواده خود
هستم (بحاراألنوار ،ج  ،77ص.)073
عن أميّرالمؤمنين :وَلْيَّرْأَفْ كَبيّرُكُم بِّصَغيّرِكُم؛ و

با ادب و فروتنی
را در گفتوگو با
پدر و مادرم
رعایت میکنم.
 صله رحم را انجام
میدهم.

باید بزرگترها به كوچکترها مهربان باشند
(نهج البالغه ،خطبه .)177
عن أميّرالمؤمنين :صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَإِنْ
قَطَعُوكُمْ؛ (وسائل الشیعه ،ج  ،15ص.)220
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالّتَقْوَى وَال تَعَاوَنُوا عَلَى  غم دیگران را غم
خود میدانم.
اْسثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و در نیکوكاری و پرهیزگاری
همیاری كنید و در گناه و تعدی همكاری  به خاطر خدا
خيرخواهی و ایثار

نکنید (مائده.)2 ،
وَيُؤْثِّرُونَ عَلَى أَنْفُّسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَّصَاصَةٌ؛ و

حاضرم

برای

مردم ،خودم را به
سختی و مشقت
بياندازم.

[دیگران را] بر خود ترجیح میدهند هرچند به
آن نیاز دارند (حشر.)3 ،
عن رسول اهلل : رَأسُ الْعَقْلِ بَعْدَ اْسيمانِ  دوستانم مرا یاور
بِاهللِ ،الّتَوَدُدُ إلَي النّاسِ وَ اصْطِناعُ الْخَيّْرِ إلَي
خوبی در حل
كُلِ بَّرٍ وَفاجِّر؛ سرآمد عقل پس از ایمان به
خدا ،دوستی با مردم و نیکی كردن به هر

مشکالتشان
میدانند.
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نیکوكار و گناهکار است (وسائل الشیعه  ،برای کمک به
ج  ،17ص.)235
دیگران از حقوق
عن الباقّر :إنَ الْمُؤمِنَ لَّتَّرِدُ عَليْهِ الْحاجَةُ
خود صرفنظر
ألخيهِ فَال تَكونُ عِنْدَه يَهّْتَمُ بِها قَلْبُه فَ يُدْخِلُهُ

میکنم.

اهللُ بِهَمِهِ الْجَنَةَ؛ به درستی كه [گاه] به  الزم
بخشی از وقت یا
مؤمن حاجتی از برادر مؤمنش می رسد و
برآوردن آن حاجت برای او ممکن نیست،
مال خود را صرف
اما دل او از حاجت او به درد می آید و
مستمندان کنم زیرا
خداوند به واسطة همین ناراحتی ،او را وارد
مؤسسات خيریه
بهشت می كند (وسائل الشیعه ،ج ،17
عهدهدار این کار
ص.)053
هستند.
عن علي بن الحّسين :اعْلَمُوا أنَ حَوائِجَ
نمیدانم

النّاسِ إلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اهللِ عَلَيْكُمْ فَال تَمَلُوا النِعَمَ
فَّتَّتَحَوَلَ إلي غَيّْرِكُم؛ بدانید كه نیازمندیهای
مردم به شما از نعمتهای خداوند بر شما
است ،پس از نعمتها آزرده نشوید كه به
دیگران منتقل میشود (بحاراألنوار ،ج ،35
ص.)123
عن أميّرالمؤمنين :أعْجَّزُ النّاسِ مَن عَجَّزَ عَنِ  سعی میکنم از
سازگاری و مدارا با دیگران

اكّْتِّسابِ اْسخْوان و أعْجَّزُ مِنْه مَنْ ضَيَعَ مَن
ظَفِّرَ بهِ مِنْهُم؛ ناتوانترین مردم كسی است كه

اشتباهات دیگران
به راحتی عبور
کنم.

نتواند برادرانی به دست آورد و ناتوانتر از او
كسی است كه برادرانی را كه به دست آورده  در مواردی که
از دست بدهد (نهج البالغه ،حکمت .)12
سليقه من با
عن رسول اهلل :خيارُكُم أحّْسَنُكُم أخْالقاً
دیگران هماهنگ
الّذينَ يَأْلِفونَ و يُؤْلَفون؛ بهترین شما خوش

نباشد،

سعی
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برخوردترین شما است؛ كسانی كه هم با
دیگران انس میگیرند و هم دیگران با آنان
مأنوس میشوند (بحاراألنوار ،ج ،33
ص.)133
عن أميّرالمؤمنين :اقْبَلْ عُذْرَ أخيك ،فَإنْ لَمْ

میکنم

آنها

با

مدارا کنم.

يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَالّْتَمِسْ لَهُ عُذْراً؛ عذر برادرت را
بپذیر ،و اگر عذری ندارد ،برایش عذر بتراش
(تحف العقول ،ص.)112
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَّسْئُوالً؛ و به

امانتداری و وفای به عهد

پیمانها وفا كنید؛ به درستی كه از پیمان
سؤال میشود (اسراء.)03 ،
عن الباقّر :ثَالثٌ لَمْ يَجْعَلِ اهللُ عّزَ و جلَ ألحَدٍ
فيهِنَ رُخّْصَة :أداءُ األمانَةِ إلَي الْبَّرِ وَالْفاجِّر،
وَالْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَّرِ وَالْفاجِّر ،و بِّرُ الْوالِدَينِ

 نسبت به وعدهها
و قولهایی که
میدهم پایبندم.

بَّرَيْنِ كانا أوْ فاجِّرَيْن؛ سه چیز است كه  امانتدار
خداوند عز و جل ،به كسی اجازه ترک آن را
هستم.
نداده است :امانتداری نسبت به انسانهای
درستكار و بدكار ،وفای به عهد نسبت به
نیکوكار و بدكار ،و نیکی به پدر و مادرِ نیک
و بد (الکافی ،ج  ،2ص.)172
عن أميّرالمؤمنين{ :عَلَامَةُ الْإِيمَانِ} الْإِيمَانُ أَنْ

خوبی

راستگویی

تُؤْثِّرَ الّصِدْقَ حَيْثُ يَضُّرُکَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ
يَنْفَعُكَ؛ (نشانه) ایمان ،این است كه راستگویى را  راست
هر چند به ضررم
هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویى ،گرچه به
باشد.
سود تو باشد ،ترجیح دهى (نهج البالغه ،حکمت

میگویم

.)357
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عن أمیرالمؤمنین :الْمَرْءُ یوزَنُ بِقَوْلِه وَیُقَوَمُ
بِفِعْلِه؛ وزن آدمی به گفتار اوست و ارزش او به
رفتارش (غررالحکم ،ح .)1737
عن أميّرالمؤمنين :قيمَةُ كُلِ امّْرِءٍ ما يُحّْسِنُه؛
ارزش هر كس به اندازه كاری است كه به
خوبی انجام میدهد (نهج البالغه ،حکمت
.)71
عن رسول اهلل :مَنْ أصْبَحَ ال يَهّْتَمُ بِأمورِ
الْمُّسْلِمين فَلَيْسَ بِمُّسْلِم؛ كسی كه بدون

پذیرش مسئوليتهای اجتماعی

اهتمام به كارهای مسلمانان صبح كند،
مسلمان نیست (الکافی ،ج  ،2ص.)170
عن أميّرالمؤمنين :ارْضَ لِلنَاسِ مَا تَّرْضَى

 اگر خودم را در

لِنَفّْسِكَ وَائْتِ إِلَى النَاسِ مَا تُحِبُ أَنْ يُؤْتَى

حدی ببينم که

يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْبِّرُوا وَصَابِّرُوا وَرَابِطُوا

شایسته مسئوليتی
در جامعه باشم،

وَاتَقُوا اهللَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای كسانی كه ایمان

در قبول آن تردید

آوردید ،صبر پیشه كنید و همراه یکدیگر
مقاومت ورزید و در همه شئون زندگی با
یکدیگر همکاری كنید و تقوای الهی پیشه
سازید تا رستگار شوید (آل عمران.)233 ،
يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم

نخواهم کرد.

إِلَيْكَ؛ (من الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص.)072

بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَّتَبِعِ الْهَوَى ،اى داوود ،ما
تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم؛
پس میان مردم به حق داورى كن ،و زنهار از
هوس پیروى مکن (ص.)27 ،
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عن أميّرالمؤمنين :رَحِمَ اهللُ رَجُالً رَأي حَقّاً فَأعانَ
عَلَيْه ،أوْ رَأي جَوْراً فَّرَدَه ،و كانَ عَوْناً بِالْحَقِ عَلي

رعایت حقوق دیگران

صاحِبِه؛ رحمت خدا بر كسی كه حقی را دیده آن را  تا مطمئن نشوم
یاری كند یا ستمی را مشاهده كرده از آن باز دارد و
دیگران
دربارة
یاور حق بر صاحب حق باشد (نهج البالغه ،خطبه
قضاوت نمیکنم.
.)235
 نسبت به پایمال
عن الحّسن العّسكّري :أعّْرَفُ النّاس بِحُقوقِ
حقوق
کردن
إخْوانِهِ و أشَدُهُم قَضاءً لَها أعْظَمُهُم عِنْدَ اهللِ
دیگران و هرگونه
شَأْناً؛ آن كس كه حقوق برادرانش را بهتر

آسيب به دیگران

بشناسد و بیشتر بجا آورد ،نزد خدا مقام
بزرگتری دارد (بحاراألنوار ،ج  ،31ص.)55
 در برخورد با
عن رسول اهلل :مَن سَمِعَ رَجُالً يُنادي يا
دیگران آنچه را
لَلْمُّسْلِمين فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُّسْلِم؛ كسی كه
خود
برای
حساس هستم.

ندای كمک خواهی فردی را از مسلمانان
بشنود و او را پاسخ نگوید مسلمان نیست
(الکافی ،ج  ،2ص.)173
ارْضَ لِلنَاسِ مَا تَّرْضَى لِنَفّْسِكَ؛ آنچه برای خود

نمیپسندم
دیگران

به
روا

نمیدارم.

امر به معروف و نهی از منکر

میپسندی برای دیگران نیز بپسند (من
الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص.)072
عن أميّرالمؤمنين :غايَةُ الدّينِ األمّْرُ
بِالْمَعّروفِ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَّرِ و إقامَةُ الْحُدود؛  اگر شرایط مهيا
هدف دین امر به معروف و نهی از منکر و
باشد امر به
اجرای حدود الهی است (غررالحکم ،ح
معروف و نهی از
.)7030
منکر را ترک
نمیکنم.
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عن الباقّر :إنَ األمّْرَ بِالْمَعّروفِ وَالنَهْيَ عَنِ
الْمُنْكَّرِ سَبيلُ األنْبياء و مِنْهاجُ الّصُلَحاء ،فَّريضَةٌ
عَظيمَة بِها تُقا ُ الْفَّرائِض و تَأْمَنُ الْمَذاهِب و تَحُِلُ
الْمَكاسِبُ و تُّرَدُ الْمَظالِمُ و تُعْمَّرُ األرْضُ و
يُنّْتَّصَفُ مِنَ األعْداء و يَّسّْتَقيمُ األمّْرُ فَأنْكِّروا
بِقُلوبِكُم وَالْفِظوا بِألّْسِنَّتِكُم و صُكّوا بِها جِباهَهُم و
ال تَخافوا فِي اهللِ لَوْمَةَ الئِمٍ فَإنِ اتَعَظوا و إلَي
الْحَقِ رَجَعوا فَال سَبيلَ عَلَيْهِم؛ امر به معروف و نهی
از منکر راه پیامبران و روش شایستگان است،
واجبی بزرگ است كه همه واجبات بدان پابرجا و
آیینها بدان محفوظ و كسبها بدان حالل [یا
برقرار] است ،با آن از ستمها جلوگیری شده ،زمین
آباد میشود و حقوق از دشمنان بازستانده شده،
كارها به اعتدال و پایداری میرسند .پس [كار آنها
را] با دل خود انکار كنید و با زبان خود بیان كنید
و با این فریضه به پیشانی آنها بزنید و در راه خدا از
مالمت هیچ مالمتگری نترسید .پس چنانچه
موعظه پذیرفتند و به سوی حق بازگشتند بر آنها
تنگنایی نیست (الکافی ،ج  ،5ص.)57
يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَهَ وَأَطيعُوا
والیتپذیری

الّرَسُولَ وَأُولِي الْأَمّْرِ مِنْكُم؛ اى كسانى كه  به حاکم جامعة
ایمان آوردهاید ،از خدا اطاعت كنید و از
احترام
اسالمی
رسول و اولواألمر خویش فرمان برید (نساء،
میگذارم و از او
.)53
اطاعت میکنم.
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عن أبيعبداهلل :انْظُّرُوا إلي مَنْ كانَ مِنْكُمْ قَدْ
رَوي حَديثَنا وَنَظَّرَ في حَاللِنا وَحَّرامِنا وَعَّرَفَ
أحْكامَنا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإنّي قَدْ جَعَلّْتُهُ
عَلَيْكُمْ حاكِماً فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهِ مَنْهُ
فَإنَما بِحُكْمِ اهللِ قَدِ اسّْتَخَفَ وَعَلَيْنا رَدَ وَالّرّادُ
عَلَيْنا كَالّرّادِ عَلَي اهللِ وَهُوَ عَلي حَدِ الشِّرْکِ
بِاهلل؛ بنگرید به كسی از شما كه حدیث ما را
روایت میكند و در حالل و حرام ما نظر
كرده ،احکام ما را میشناسد ،پس به
حاكمیت او رضایت دهید كه من او را بر شما
حاكم قرار دادم ،پس اگر چنین كسی به
حکم ما حکم كرد و كسی از او نپذیرفت در
واقع حکم ما را سبک شمرده و ما را رد كرده
است و كسی كه ما را رد كند خدا را رد
كرده و این كار در حد شرک به خداوند است
(الکافی ،ج  ،3ص.)312
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وَهُوَ الَذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَمَّرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْ ٍ يَّتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ

بينش در ارتباط با طبيعت

شناخت طبيعت به عنوان موهبت و امانت الهی

وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيّْرُ
صِنْوانٍ يُّسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَها عَلى
بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْ ٍ
يَعْقِلُونَ؛ و او كسی است كه زمین را گسترد؛ و

در آن كوهها و نهرهایی قرار داد؛ و در آن از  طبيعت ،موهبت و
تمام میوهها دو جفت آفرید؛ (پرده سیاه) شب
امانتی الهی در نزد
را بر روز میپوشاند؛ در اینها آیاتی است برای
انسان است.
گروهی كه تفکر میكنند! و در روی زمین،
قطعاتی در كنار هم قرار دارد كه با هم
متفاوتند؛ و (نیز) باغهایی از انگور و زراعت و
نخلها( ،و درختان میوه گوناگون) كه گاه بر
یک پایه میرویند و گاه بر دو پایه؛ (و
عجیبتر آنکه) همه آنها از یک آب سیراب
میشوند! و با این حال ،بعضی از آنها را از
جهت میوه بر دیگری برتری میدهیم؛ در
اینها نشانههایی است برای گروهی كه عقل
خویش را به كار میگیرند (رعد 0 ،و .)3
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يُنبِتُ لَكُم بِهِ الّزَرْعَ وَالّزَيّْتُونَ وَالنَخِيلَ
وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَمَّرَاتِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْ ٍ يَّتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ
وَالشَمْسَ وَالْقَمَّرَ وَالنُجُو ُ مُّسَخَّرَاتٌ بِأَمّْرِهِ إِنَ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْ ٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُخّْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْ ٍ
يَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَذِي سَخَّرَ الْبَحّْرَ لِّتَأْكُلُوا مِنْهُ
شناخت تأثير طبيعت در رشد و تعالی فرد و جامعه

لَحْمًا طَّرِيًا وَتَّسّْتَخّْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَّسُونَهَا
وَتَّرَى الْفُلْكَ مَوَاخِّرَ فِيهِ وَلِّتَبّْتَغُوا مِن فَضْلِهِ
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُّرُونَ؛ خداوند با آن (آب باران)،

برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور ،و از  ابر و باد و مه و
همه میوهها میرویاند؛ مسلماً در این ،نشانه
خورشيد و فلک
روشنی برای اندیشمندان است .او شب و روز
در کارند ،تا تو
و خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت؛ و
نانی به کف آری
ستارگان نیز به فرمان او مسخّر شمایند؛ در
و به غفلت
این ،نشانههایی است (از عظمت خدا )،برای
نخوری
گروهی كه عقل خود را به كار میگیرند!
(عالوه بر این )،مخلوقاتی را كه در زمین به
رنگهای گوناگون آفریده نیز مسخّر (فرمان
شما) ساخت؛ در این ،نشانه روشنی است
برای گروهی كه متذكّر میشوند! او كسی
است كه دریا را مسخّر (شما) ساخت تا از
آن ،گوشت تازه بخورید؛ و زیوری برای
پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج
كنید؛ و كشتیها را میبینی كه سینه دریا را
میشکافند تا شما (به تجارت پردازید و) از
فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمتهای او
را بجا آورید (نحل11 ،ـ.)13
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برخورد با طبیعت

شناخت حقوق و وظایف دینی در

عن رسول اهلل :وَال تَقْطَعُوا شَجَّراً إلّا أنْ تَضْطَّرُوا
إلَيْها؛ و جز در موارد ضرورت درختی را قطع
نکنید (الکافی ،ج  ،5ص.)23
عن رسول اهلل :وَالتُحّْرِقُوا النَخْلَ وَال تُغَّرِقُوُه
بِالْماءِ وَال تَقْطَعُوا شَجَّرَةً مُثْمَِّرّةً وَال تُحّْرِقُوا
زَرْعا؛ و درخت خرما را نسوزانید و آن را در
آب غرق نکنید و درخت میوه دار را قطع
نکنید و زراعت را نسوزانید (الکافی ،ج ،5
ص.)23
عن الّصادق :الْمالُ مالُ اهللِ عَّزَ وَجَلّ ،جَعَلَهُ

 نسبت به حقوق و
وظایف دینی در
استفاده از طبيعت
آگاهی دارم.

وَدائِعَ عِنْدَ خَلْقِهِ ،وَأمَّرَهُمْ أنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ قَّصْداً
وَيَشّْرَبُوا مِنْهُ قَّصْداً وَيَلْبَّسُوا مِنْهُ قَّصْداً وَيَنْكَحُوا

گرایش در ارتباط با طبیعت

عالقه به طبیعت و حفظ آن به عنوان امانت الهی

مِنْهُ قَّصْداً وَيَّرْكَبُوا مِنْهُ قَّصْداً وَيَعُودُوا بِما
سِوي ذلِكَ عَلَي الْفُقَّراءِ الْمُؤْمِنين ،فَمَنْ تَعَدّي
ذلِكَ كانَ ما أَكَلَهُ حَّراماّ و ما شّّرِبَ مِنْهُ حَّراماً
وَما لَبِّسَهُ مِنْهُ حَّراماً وَما نَكَحَهُ مِنْهُ حَّراماّ وَما  به حفظ و آبادانی
رَكِبَهُ مِنْهُ حَّراماً؛ اموال مال خداوند است كه
موهبتهای الهی
آن را نزد خلق او به امانت نهاده ،و به آنها امر
فرموده كه از آن در حد متعادل و میانه برای
خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ازدواج و تهیه
مركب استفاده كنند و زیادی آن را به
مؤمنان تهیدست برگردانند .پس كسی كه از
این حد تجاوز كند آنچه میخورد و مینوشد
و میپوشد و برای ازدواج و تهیه مركب،
مصرف میكند حرام است (بحاراألنوار ،ج
 ،133ص.)17

عالقهمندم.
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رفتار در ارتباط با طبیعت

منابع طبیعی

رعایت موازین شرعی در استفاده از

وَال تُّسّْرِفُوا إِنَهُ ال يُحِبُ الْمُّسّْرِفِينَ؛ و اسراف
نکنید كه خداوند اسرافكاران را دوست ندارد
(انعام 131 ،و اعراف)01 ،
 در استفاده از منابع
إِنَ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ

طبيعی

الشَيْطَانُ لِّرَبِّهِ كَفُوراً؛ تبذیرگران برادران

نمیکنم.

شیاطین هستند و شیطان در برابر پروردگار
خود ناسپاس بود (اسراء.)23 ،

اسراف

فهرست منابع
* قرآن کریم
* صحيفه سجادیه ،ترجمه و شرح فيض اإلسالم ،انتشارات فقيه ،تهران،
۹۳۱6ق.
 .۹آرون ،ریمون ،مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی ،ترجمه باقر پرهام،
تهران ،علمی فرهنگی.۹۳27 ،
 .2آقاعلی ،فاطمه ،طيبه زندیپور و محمدرضا احمدی ،مطالعه تأثير مشاوره
گروهی شناختی ـ رفتاری با تأکيد بر اندیشههای معنوی در افزایش
معنویت و سالمت روان بيماران ام اس استان قم ،روانشناسی و دین،
 ،۹۳۱6سال چهارم ،شماره ۳7 :۹۳ـ.۳6
 .۳آمدی ،عبدالواحد ،غررالحکم و دررالکلم ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات
اسالمی.۹۳44 ،
 .6امينزاده ،محمرضا  ،صورت حقيقی انسان ،قم ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار
امام خمينی (ره).۹۳22 ،
 .۳ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث
الدینيه ،قم ،انتشارات سيدالشهداء۹66۳ ،ق.
 .4ابنبابویه ،محمدبنعلی ،معانی األخبار ،قم ،انتشارات اسالمی۹66۳ ،ق.
 .7ابنسينا ،حسينبنعبداهلل ،عيون الحکمه مع شرح عيون الحکمه ،تهران،
مؤسسه الصادق.۹۳7۳ ،
 .2ابنسينا ،حسينبنعبداهلل ،قانون ،ترجمه عبدالرحمن شرفکندی ،تهران،
سروش.۹۳2۱ ،
 .۱ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی ،تحف العقول ،قم ،انتشارات جامعه مدرسين،
۹666ق.
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 .۹6ابنطاووس ،علیبنموسی ،اقبال األعمال ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات
اسالمی.۹۳74 ،
 .۹۹ابوالقاسمی ،محمدجواد ،مفهومشناسی سالمت معنوی و گسترة آن در
نگرش دینی ،اخالق پزشکی ،۹۳۱۹ ،سال ششم ،شماره 6۳ :26ـ.42
 .۹2اسپيلکا ،برنارد ورالف دبليو هود ،بروس هونسبرگر ،ریچارد گرساچ،
ترجمه محمد دهقانی ،روانشناسی دین :بر اساس رویکرد تجربی ،تهران،
انتشارات رشد.۹۳۱6 ،
 .۹۳اصفهانی ،سيدمهدی ،سالمت معنوی و دیدگاهها ،اخالق پزشکی،۹۳2۱ ،
سال چهارم ،شماره 6۹ :۹6ـ.6۱
 .۹6اعوانی ،غالمرضا ،سعادت از دیدگاه عرفان اسالمی ،کيهان فرهنگی،۹۳46 ،
ش ،۹6ص۹7ـ.۹2
 .۹۳التهانوی ،محمد علی ،کشاف اصطالحات الفنون ،لبنان ،مکتبه ناشرون،
جلد.۹۱۱4 ،2
 .۹4الگود ،سيریل ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمينهای خالفت شرقی ترجمه
باهر فرقانی ،تهران :اميرکبير ،۹۳24 ،ص22ـ.۳6
 .۹7اميدواری ،سپيده ،سالمت معنوی ،مفاهيم و چالشها ،پژوهشهای
ميانرشتهای قرآنی ،۹۳27 ،سال اول ،شماره اول۳ ،ـ.۹7
 .۹2بختياری ،حسن ،توانمندسازى کارکنان پليس :ميزان تأثير معنویت بر
توانمندسازی فرماندهان و مدیران ميانى ناجا ،فصلنامه مطالعات مدیریت
انتظامی ،۹۳27 ،سال سوم ،شماره ۹۳7 :2ـ.۹42
 .۹۱برقی ،احمدبنمحمدبنخالد ،المحاسن ،قم ،انتشارات دارالکتب اإلسالميه،
.۹۳7۹
 .26بشيری ،ابوالقاسم ،الگوی انسان کامل با رویکردی روانشناختی ،قم،
انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی.۹۳2۱ ،
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 .2۹بوالهری ،جعفر ،نهادینه سازی معنویت در مفهوم سالمت معنوی ،اخالق
پزشکی ،۹۳2۱ ،سال چهارم ،شماره ۹6۳ :۹6ـ.۹۹2
 .22حجتی ،حميد ،مطلق ،معصومه ،نوری ،فرشته ،شریف نيا ،سيدحميد،
محمدنژاد ،اسماعيل ،حيدری ،بهروز ،ارتباط ابعاد مختلف دعا با سالمت
معنوی بيماران تحت درمان با همودیاليز ،پرستاری مراقبت ویژه،۹۳22 ،
دوره  ،2شماره ۹6۱ ،6ـ.۳۳
 .2۳حر عاملی ،محمدبنحسن ،الجواهر السنيه فی األحادیث القدسيه ،تهران،
انتشارات دهقان.۹۳26 ،
 .26حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائلالشيعه ،قم ،انتشارات مؤسسه آلالبيت،
۹66۱ق.
 .2۳حلوانی ،حسينبننص ،نزهه الناظر و تنبيه الخواطر ،قم ،انتشارات مدرسه
امام مهدی۹662 ،ق.
 .24خمينی ،روحاهلل ،صحيفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی،
.۹۳72
 .27دشتی ،سيد محمد ،انسان کامل در فصوص و مثنوی ،هفت آسمان ،مجله
فلسفه ،کالم و عرفان ،۹۳26 ،شماره  ،22ص4۹ـ.24
 .22دیماتئو ،ام .رابين ،روانشناسی سالمت ،ترجمه محمد کاویانی و دیگران،
تهران ،سمت.۹۳27 ،
 .2۱دهشيری ،غالمرضا ،سهرابی ،فرامرز ،جعفری ،عيسی ،نجفی ،محمود،
بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزیستی معنوی در ميان
دانشجویان ،مطالعات روانشناختی ،۹۳27 ،شماره ۹2۱ :۹4ـ .۹6۳
 .۳6رستگار ،عباسعلی ،معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی ،قم:
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.۹۳2۱ ،
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 .۳۹ساالریفر ،محمدرضا و مسعود آذربایجانی و عباس رحيمینژاد ،مبانی
نظری مقياسهای دینی (گزیده مقاالت همایش «مبانی نظری و روانسنجی
مقياسهای دینی» ،قم ،انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.۹۳26 ،
 .۳2سيدفاطمی ،نعيمه ،رضایی ،محبوبه ،گيوری ،اعظم ،حسينی ،فاطمه ،اثر دعا
بر سالمت معنوی بيماران مبتال به سرطان .پایش ،۹۳2۳ ،سال پنجم ،شماره
۳66 : 6ـ .2۱۳
 .۳۳شجاعی ،محمدصادق ،نگاهی به ریشههای «نظریه صفات شخصيت» در
اخالق ،دوفصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی ،۹۳22 ،سال سوم ،شماره
۹2۱ :6ـ.۹۳۳
 .۳6شجاعی ،محمدصادق با همکاری مجتبی حيدری ،نظریههای انسان سالم با
نگرش به منابع اسالمی ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام
خمينی.۹۳2۱ ،
 .۳۳الشریف الرضی ،محمدبنحسين ،نهجالبالغه ،قم ،انتشارات مشهور.۹۳7۱ ،
 .۳4شمس ،محسن ،کریمی شاهنجرینی ،اکرم ،فرهنگ اصطالحات و مفاهيم
آموزش و ارتقای سالمت ،چاپ اول ،تهران ،تندیس ،چاپ اول.۹۳24 ،
 .۳7صالح مازندرانی ،مولی محمد ،شرح اصول کافی ،جلد  ۹622 ،۳ه.ق.
 .۳2صدوق ،محمدبنعلی ،أمالی الصدوق ،بيروت ،انتشارات بيروت ،چاپ
پنجم۹666 ،ق.
 .۳۱صدوق ،محمدبنعلی ،الخصال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسين ،چاپ اول،
.۹۳42
 .66صدوق ،محمدبنعلی ،من الیحضره الفقيه ،قم ،انتشارات جامعه مدرسين،
۹6۹۳ق.
 .6۹صفائیراد ،ایرج ،لطفاهلل کریمی ،نعمتاهلل شموسی و محسن احمدیطهور،
رابطه بهزیستی معنوی با سالمت روان دانشجویان ،مجله دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،۹۳2۱ ،دوره  ،۹7شماره 276 :6ـ.226
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 .62طباطبایی ،محمد حسين ،تفسير الميزان ،ج ،۹2بيروت ،مؤسسه االعلمی
للمطبوعات ۹6۹7 ،ق.
 .6۳فارابی ،ابونصر ،آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ،بيروت ،مکتبة الهالل،
۹۱۱۳م.
 .66فارابی ،محمدبنمحمد ،السياسه المدینه ،ترجمه سيدجعفر سجادی ،تهران،
سروش.۹۳74 ،
 .6۳فرهنگستان علوم پزشکی ایران ،ششمين جلسه کارگروه سالمت معنوی،
تهران ،۹۳۱۹ ،هفدهم آبان ماه.
 .64قمی ،شيخ عباس ،مفاتيحالجنان ،ترجمه مهدی الهی قمشهای ،نشر محمد،
.۹۳26
 .67طاهری ،محسن ،فتحعلی بيگی ،سهيال ،مروری بر نظریههای سالمت معنوی
و سالمت روحی ،چکيده مقاالت همایش ملی سالمت معنوی و تعميق
تربيت اسالمی ،قم.۹۳2۱ ،
 .62طبرسی ،رضیالدین حسنبنفضل ،مکارماالخالق ،انتشارات شریف رضی،
.۹۳76
 .6۱عباسی ،محمود ،فریدون عزیزی و احسان شمسی گوشکی و محسن
ناصریراد و مریم اکبری الکه ،تعریف مفهومی و عملياتیسازی سالمت
معنوی ،اخالق پزشکی ،۹۳۱۹ ،سال چهارم ،شماره 2۳ :۹6ـ.۹66
 .۳6عباسيان ،الدن ،محمود عباسی و احسان شمسی گوشکی و زهرا معماریانی،
تعریف مفهومی و عملياتیسازی سالمت معنوی ،اخالق پزشکی،۹۳۱۹ ،
سال ششم ،شماره ۹7 :26ـ.67
 .۳۹عبداهللزاده و دیگران ،هوش معنوی ،تهران.۹۳22 ،
 .۳2عبداللهی ،مهدی ،کمال نهایی انسان و راه تحصيل آن از دیدگاه فيلسوفان
مسلمان ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی.۹۳۱6 ،
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 .۳۳کلينی ،محمدبنیعقوب ،اصول الکافی ،انتشارات دارالکتب اإلسالميه.۹۳4۳ ،
 .۳6المتقی الهندی ،عالءالدین ،کنزالعمال ،انتشارات مؤسسه الرساله۹66۱ ،ق.
 .۳۳محقق ،مهدی ،طرفداری ،علی محمد ( .)۹۳2۱فلسفه اخالق یا طب
روحانی در اسالم ،فصلنامه بررسیهای نوین تاریخی ،۹۳2۱ ،شماره  4و:7
۳ـ.۹۳
 .۳4محقق داماد ،سيدمصطفی ،مقومات معنوی سالمت در الهيات اسالمی،
اخالق پزشکی ،۹۳2۱ ،سال چهارم ،شماره ۳۳ :۹6ـ.46
 .۳7محمدی ،فرحناز ،بابایی ،مهرزاد ،تأثير مشارکت در گروههای حمایتگر بر
سالمت معنوی و فشار مراقبتی در سالمندان مبتال به آلزایمر مراقبين عضو
خانواده ،مجله سالمندی ایران ،۹۳۱6 ،سال ششم ،شماره 2۱ :۹۱ـ.۳7
 .۳2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،بيروت ،انتشارات مؤسسه الوفاء۹666 ،ق.
 .۳۱مرزبند ،رحمتاهلل ،زکوی ،علی اصغر ،شاخصهای سالمت معنوی از منظر
آموزههای وحيانی ،اخالق پزشکی ،۹۳۱۹ ،سال ششم ،شماره ۹ :26ـ.۹2
 .46مرندی ،سيد عليرضا و عزیزی ،فریدون ،جایگاه ،تعریف و دشواریهای
پایهریزی مفهوم سالمت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسالمی ،اخالق پزشکی،
 ،۹۳2۱سال چهارم ،شماره ۹۹ :۹6ـ.2۹
 .4۹مصباح یزدی ،محمدتقی ،اخالق در قرآن ،انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمينی ،ج.۹۳77 ،۹
 .42مصباح یزدی ،محمدتقی و گروهی از نویسندگان ،فلسفه تعليم و تربيت
اسالمی ،تهران ،انتشارات مدرسه.۹۳۱۹ ،
 .4۳مصباح ،علی ،واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا ،اخالق پزشکی،
 ،۹۳2۱سال چهارم ،شماره 2۳ :۹6ـ.۳۱
 .46مطهری ،مرتضی ،مقدمهای بر جهانبينی توحيدی ،تهران ،صدرا.۹۳72 ،
 .4۳مطهری ،مرتضی ،یادداشتهای شهيد مطهری ،ج  ،2تهران ،صدرا.۹۳72 ،
 .44مفيد ،ابوعبداهلل ،أمالی ،قم ،انتشارات کنگره شيخ مفيد۹6۹۳ ،ق.
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 .47منادی ،مرتضی ،واقعيت معنویت و معنویت واقعيت ،چکيده مقاالت
همایش ملی سالمت معنوی و تعميق تربيت اسالمی ،قم.۹۳2۱ ،
 .42مهاجری ،مژده ،مهاجری ،احمد ،صباغيان ،سميه ،جایگاه سالمت معنوی در
تربيت اسالمی ،چکيده مقاالت همایش ملی سالمت معنوی و تعميق تربيت
اسالمی ،قم.۹۳2۱ ،
 .4۱مهدیزاده ،زهره ،بررسی شاخصهای سالمت معنوی از نگاه نهجالبالغه،
چکيده مقاالت همایش ملی سالمت معنوی و تعميق تربيت اسالمی ،قم،
.۹۳2۱
 .76نجمآبادی ،محمود ،طب روحانی ،نشریه فرهنگ و هنر ،۹۳6۳ ،شماره :۹6۳
۱۹ـ.۱6
 .7۹نورمحمدی ،غالمرضا ،نگرشی به مفهوم طب اسالمی ،پژوهش و حوزه،
 ،۹۳2۳شماره  ۹7و ۹2 :۹2ـ.64
 .72نوری ،حسين ،مستدرک الوسائل ،قم ،انتشارات مؤسسه آلالبيت،
۹662ق.
 .7۳نيلفروشان ،محمدعلی ،بهداشت برای حوزههای علميه ،تهران ،وزارت
بهداری ،معاونت امور بهداشتی.۹۳4۳ ،
 .76یزدانی حميدرضا ،کاظمی نجفآبادی ،محمدرضا ،سليمی ،غالمرضا،
بررسی نقش ميانجی معنویت در رابطه بين ابعاد عدالت سازمانی و
پيامدهای معنویت ،چشمانداز مدیریت بازرگانی ،۹۳2۱ ،شماره :)۳4( ۳
۹۹7ـ .۹۳۳
 .7۳یزدانی ،علیاصغر و محمود عباسی و محمدنبی ابراهيمی ،مبانی عرفانی
سالمت معنوی ،اخالق پزشکی ،۹۳2۱ ،سال چهارم ،شماره 4۳ :۹6ـ.22
 .74وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نقشه جامع علمی سالمت،
.۹۳2۱
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 ترجمه شهریار شهيدی و سلطانعلی، رواندرمانی و معنویت، ویليام، وست.77
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