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مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن براساس قرآن و روايات
نویسنده:
1

دکتر محمدصالح طیبنیا

بهرغم پژوهشهای بسیاری که در مورد سالمت معنوی در طول دهههای گذشته انجام شده است ،همچناا پرساشهاای بنیاادیند در
این حوزه وجود دارد که توافقد در پاسخ به آ ها دربین نخبگا و متخصصاا ایان رشاته وجاود نادارد .ریشاهایتارین ایان مساا ،
تعریفناپذیری واژه «معنویت» و به تبع آ «سالمت معنوی» است .از آنجا که ما برای دستیابد باه داناش ساالمت معناوی ،نااگزیر از
تعریف آ هستیم و تازماند که مفهوم سالمت معنوی برای ما روشن نشود ،پرسشهای بنیادین دیگر نیز بدپاسخ خواهد ماند ،لذا یکاد
از راهح های این مسأله ،تعریف سالمت معنوی در قالب یک نظام فکری کال تر و یا یک دین است.
این مقاله برآ است با استفاده از روش توصیفد تحلیلد و با بهرهمندی از قرآ کریم و روایات معصومین علیهمالسالم ،به تبیین مفهاوم
سالمت معنوی و ابعاد آ بپردازد .اگرچه واژه معنویت و سالمت معنوی در قرآ و روایات نیامده ولد مفهوم و ویژگدهای ساالمت معناوی
را در قالب تعبیر قرآند قلب سلیم مدتوا یافت .در واقع قلب ،مرز ممیز انسا از حیوا و مرتبهای از حقیقت نفس است کاه گارایشهاای
متعالد ،ادراکات حضوری ،تفکرات و تأمالت عقالند ،احساسات و عواطف دروند و اراده انساند منتسب به اوست .قلب به خاطر ایان ویژگاد
وساطتد که میا روح و نفس حیواند دارد ،مدتواند علوم و معارف الهد را از عالم ملکوت دریافت نماید .از منظر قرآ کریم و روایاات ،قلاب
سلیم و به تبع آ سالمت معنوی در سه بعد سالمت عقالند و معرفتد ،سالمت احساسد و عاطفد و سالمت رفتاری قاب تبیین است.
كليدواژه :سالمت معنوی ،نفس ،قلب سلیم ،سالمت عقالند ،سالمت عاطفد ،سالمت رفتاری

مقدمه

با سالمت جسمد ،سالمت رواناد و ساالمت اجتمااعد چیسات؟

از زما مطرح شد مساله سالمت معنوی و قرارگرفتن آ به

سالمت معنوی مربول به کدام یک از ساحتها و یا ابعاد وجاودی

عنوا یکد از ابعاد چهارگانه سالمت ا در کنار ساالمت جسامد،

انسا اسات؟ اگار بپاذیریم کاه نفاس انساا اماری ومراتاب و

اجتماااعد و روانااد توسااا سااازما بهداشاات جهاااند ،2سااالیاند

تشکیکد است ،آیا متناسب با مراتب نفس ،مراتب سالمت معنوی

مدگذرد( .سازما بهداشت جهاند )2002 ،اگرچه دانش ساالمت

قاب تعریف است؟ نسبت سالمت معنوی با دین چیسات؟ نسابت

معنوی هنوز بسیار نوپاست ولد مراکز متعدد مراقبتهای معناوی

سالمت معنوی با اخالق چیسات؟ آیاا سانجش ساالمت معناوی

در بساایاری از نقااال عااالم راهاناادازی شااده و آمااار م باات آ در

امکا پذیر است یا تنها بیماریهای معنوی را مد تاوا تشاخی

بهبودی بیمارا به کرات مورد بررسد و تأیید قرارگرفته است.

داد؟ شاخ های سالمت معنوی چیست؟

بهرغم پژوهش های بسیاری که در ماورد ساالمت معناوی در

ریشهایترین این مساا  ،تعریافناپاذیری واژه «معنویات» و

طول دهههای گذشته انجام شده است ،ولد همچنا پرسشهاای

به تبع آ « سالمت معنوی» است .استفاده از شیوه های منطقد

بنیادیند در این حوزه وجود دارد که توافقد در پاسخ به آ هاا در
بین نخبگا و متخصصا این رشته وجود ندارد .پرساشهااید از
قبی آیا سالمت معنوی قاب تعریف است؟ نسبت سالمت معنوی
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چكيده

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

جاید نبرده و نخواهد برد به نحوی که اماروزه هایت تاوافقد بار سار

بنابراین مد توانیم سالمت معناوی را در قالاب یاک نظاام فکاری

تعریف سالمت معنوی وجود ندارد( .)1از آنجا که معنویت عمری به

کال تر و یا یک دین تعریف کنایم .بارای اندیشامندا مسالما

درازای عمر بشر دارد و در جوامع گونااگو  ،اشاکال مختلفاد باه

بهترین روش برای پاسخگوید به این پرسشها مراجعه به میارا

خود گرفته است ،ارا ه تعریفد که تماامد نحلاههاای معنویات را

گرانبهاید است که از جانب خدای متعال و رهبرا تعیین شده از

دربر بگیرد ،کاری بسیار مشک و بلکه محال است ،زیرا:

جانب او به دست ما رسایده اساتی یعناد قارآ کاریم و روایاات

اول اینکه معلوم نیست بین تمامد نحلاههاای معنویات یاک

معصومین علیهمالسالم.

جامع اتد وجود داشته باشد .برای نمونه اگر ماا باه معنویات در

اگرچااه واژه معنویاات و سااالمت معنااوی در قاارآ و روایااات

ادیا توحیدی نگاه کنیم ،به طور حتم ریشه آ را باید در اعتقااد

نیامده است ولد مفهوم و ویژگدهای سالمت معناوی را در قالاب

به خداوند جستجو کنیم ،ولد آیا معنویت در آمار کنفوسایو  1و

تعبیر قرآند قلب سلیم مدتوا یافت )2( .ترکیب «قلاب سالیم»

ما و تسهتونگ 2و دیگرا نیز همینگونهاند؟

یک ترکیب قرآند است یعند به همین صورت از خداوند تبارک و

دوم اینکه فاصله زماند بین ما و برخاد از ایان نحلاههاا و در

تعالد صادر شده است .بهطور حتم ماراد از قلاب در قارآ کاریم،

نبود منابع اصای و قابا اعتمااد ،ماانع دساتیابد باه

قلب مادی و تکه گوشتد صنوبری شک  ،که سمت چپ بد قرار

دستر

دارد و وظیفه خو رساند به بد را برعهده دارد ،نیست اما اینکاه

شناختد صحیح از آنا است.
سوم اینکه پیش از تعریفد جامع و مانع ،ما مالکد ناداریم تاا
با آ مالک ،معنویت را از غیر معنویت تشاخی
اتد بین معنویتها را مشخ

دهایم و جاامع

مراد از آ چیست؟ و سالمت آ باه چاه معناسات؟ نیازمناد باه
تبیین ابعاد وجودی انسا در قرآ کریم و روایات دارد.

کنیم و بنابراین هیتگاه نمدتاوا

گفت :معنویت این است و جز این نیست .بهویژه ماهیات باه هام
تنیده دین و معنویت ،باعث سوء برداشت دربااره تسااوی ایان دو
مفهوم شده است (.)2

ابعاد وجودی انسان
از حقیقت وجودی انسا با مفاهیمد چو نفاس ،روح و قلاب یااد
شده است .در میا آراء فالسفه و حکما درباب این مفاهیم اختالفنظار

چهارم اینکه چو معنویت پدیدهای است که ماا در برابار آ

فراواند وجود دارد تا جاید که ک رت آراء متقدمین و متاأخرین در ایان

موضع گرفته ،بد تفاوت نیستیم ،با حالت موافق یاا مخاالف باا آ

باب را تا صد قول نیز بیا کردهاند ( .)6باا توجاه باه اینکاه ایان مقالاه

برخورد مدکنیم و بنابراین هر متفکری براسا

باورهای شخصاد

خود معنویت را تعریاف مادکناد .در واقاع «معنویات چیسات؟»

درصدد تبیین سالمت معناوی در قارآ و روایاات اسات ،بناابراین باه
بررسد این مفاهیم در قرآ و روایات پرداخته مدشود.

معاند متنوعد برای افراد مختلف دارد ،و بدین سا یا بایاد گفات
معنویت چیستدهای مختلف دارد ،یا معنویتهاا چیساتند .مارور
ادبیات این موضوع نشا مددهد که تعاریفد که از معنویت وجود
دارد به تعداد انسا هاست(.)3
نظریه شباهت خانوادگد 3ویتکنشتاین 4تا حادودی مادتواناد
تعریفناپذیری مفاهیمد همچو معنویات ،دیان ،فلسافه ،علام و

نفس
عالمه طباطباید در ی کریمه كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَهه اَْْوهو

ِ

(انبياء( )53/)12سه نحوه استعمال برای نفس در قارآ کاریم و در
لغت بیا فرماودهاناد کاه از دقات در ماوارد اساتعمال ایان واژه
بهدست مدآید:

هنر را تبیین کند ( .)4اگرچه به نظر مدرسد این نظریه نیز خالد
از اشکال نباشد.
از آنجا که ما برای دستیابد به دانش سالمت معناوی ،نااگزیر

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Confucius
Mao Zedong
Family resemblance
Ludwig Wittgenstein

1.
2.
3.
4.

از تعریف آ هستیم و تازماند که تعریاف ماا از ساالمت معناوی
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تعریف و تالش برای یافتن تعریفد جامع و مانع برای معنویات راه باه

روشن نشود ،پرسشهای بنیادین دیگر نیز بدپاسخ خواهاد ماناد،
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مدشود .بهطور م ال نفس انسا باه معناد خاود انساا اسات و

که ادراکات حسد انسا را مدیریت مدکند .این مرتبه از نفس نیاز

نفس حجر به معنای خود سنگ و حجر .حتاد اگار ایان لفا در

وابسته به بد است و بنابراین روایت هار دو را منبعاث از برخاد از

مورد خداوند متعال هم بهکار بارود ،باه هماین منظاور اساتعمال

اعضاء بد دانسته است .مرتبه سوم نفاس کاه نفاس ناطقاه اسات

شده است .چنا چه در قرآ کریم مدفرماید :كَتَبو عولَي نَفْسِههِ

دیگر وابستگد به بد مادی ندارد و به عالم معقوالت شاباهت پیادا

اْرَّحَوه ( انعام(.)7()12/)6

کرده است .این مرتبه از نفس کاه کاارش کساب حکمات و ادراک
آدمد یعند

معقوالت است ،ظااهرا هماا نفاس ناطقاهای اسات کاه حکماای

واژه نفس عالوه بر معنای اصلیش ،درمورد شخ

مجموعه بد و روحد که به آ تعلق گرفته ا بهکاار رفتاه اسات.

مسلما بدا معتقدند و آ را اعلد مرتبه نفس دانستهاند .اما امیار

این واژه در این معنای جدید ،بدو اضافه هم استعمال مدگاردد.

م منا مرتبه باالتری نیز برای نفس بیا داشتهاند که نفاس کلیاه

که در پاره ای از آیات به این معنا به کار رفته است از جملاه :هُوو

الهیه و یا نفس مطمئنه نام دارد .این مرتباه از نفاس کاه مباد آ

ل ِم ْنَوها
جعوه َ
س وواحِهدوه وو و
خ َل َقكُهْ مِه ْ َنفْه ٍ
ا َّْذِی َ

جَوها
هوو و

(اعراف(( )181 /)7مراجعه به منبع .)7

ات الیزال الهد است ،روح نامیده مدشود .درواقاع نفاس در سایر
نزولد خود که از ناحیه حضرت حق (ج وعال) صادر شاده اسات ا

در نهایت کلمه نفس معنای دیگری را نیز افاده مادکناد کاه

و به این لحاظ روح نامیده شده ا به عالم ماده نازول کارده اسات و

مد توا از آ به بعد مجرد انسا تعبیرکرد .در این معنای جدید،

دوباره در سیر صعودی خویش از نفس نباتد شروع کرده و به نفس

حتد اگر بد آدمد متالشد شود و وحادت ارگاانیکد خاود را از

مطمئنه و قرب حق تعالد باز مدگردد (.)8

دست بدهد« ،نفس» او از باین نمادرود .آیاه شاریفه أخْرِجُهوا
أنْفُسوكُْ اْْيوومو تُجزَونَ عوهذَاِِ اَُْْهونِ( انعاا ( )35/)6در ایان

روح

معنای سوم به کار رفته است .به عباارت دیگار ،نفاس باه منزلاه

از واژههاید که مترادف باا «نفاس» اساتعمال مادشاود ،واژه

امری است که بدو بد  ،هام چناا باه موجودیات خاود اداماه

«روح» است .کلمهی «روح» بهطاوریکاه در لغات معرفاد شاده

مددهد (مراجعه به منبع .)7

است به معنای مبد حیات است که جاندار به وسیله آ قاادر بار

در این جا کر این نکته ضروری است که در عموم آمار فلسفد

احسا

و حرکت ارادی مد شود .و استعمال این کلمه در اماوری

و عرفاند که در آ ها سخند از تجرد نفس از بد به میاا آماده

که بهوسیله آ ها آمار نیک و مطلوبد ظاهر مدشود ،جایز شامرده

است ،نفس در این معنای سوم خود استعمال شده است.

شده است ،مانند وحد ،قرآ و علم.

آ چه تا این جا از بررسد واژه نفس روشن مدگردد ،این است

در آیات قرآ آ چه صالحیت دارد معرف حقیقت روح باشد،

که در قرآ کریم این لف هم بر بعد مجرد انسا داللت مدکند و

نکته ای است که در آیه یوسأُْونَكو عو ِ اْرُّوحِ قُلِ اْهرُّوحُ مِه ْ

هم بر بد مادی انسا  .به عبارتد نفس ،امری و مراتب است که

أمرِ روبِّي( اسراء ( )82/)17آمده است ،چرا که در این آیه شریفه

یک مرتبه آ مجرد و مساتق از باد اسات و مرتباه دیگار آ

روح به صورت مطلق و بدو هیت قیدی آورده شده است.

وابسته به این بد مادی است.

قرآ کریم در این آیه در معرفد روح مدفرمایاد« :روح از امار
خداست» در واقع قرآ کریم روح را به واسطه امر پروردگار تعریف
کرده است .عالمه طباطباید در شرح این آیه شریفه معتقد اسات

مراتب نفس
جهت تبیاین مراتاب نفاس ،روایتاد از حضارت امیرالما منین

کلمه مِ ْ حقیقت جنس را معنا مدکندی و مدفهماناد کاه روح

علد(علیه السالم) نق شده است که به دقت مراتب نفس را تبیاین

از جنس و سنخ امر است .آ گاه امر را بیاا کارده و مادفرمایاد:

این حدیث ناوراند ،پاایینتارین مرتباه نفاس،

إنََّوا أمرُهُ إذَا أروادو شَيئًا أنْ یوقُولَ َْهُ كُه ْ ََيوكُهونُ ََسُهَنوانَ

نفس نباتد است که طبق بیا روایت ،تدبیر باد را برعهاده دارد و

اَّْذِی بِيودِهِ مولَكُو ُ كُلِّ شَيءٍ( یس( 82/)36ا  )83که در درجه

کرده است .براسا
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نفس در اص به معنای هما چیزی است کاه باه آ اضاافه

وابسته به این بد مادی است .در مرتبه باالتر ،نفس حیاواند اسات

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

اول مد فهماند امرعبارت است از وجود هار چیاز لکان ناه از هار

از آ جا که عالم خلق ،زمینهای برای ظهور حقاایق عاالم امار

این که وجودش قا م به ات اوست .این معنای امر خداسات .و از

گفت :روح هما نفس است به لحاظ عالم امر و نفس هماا روح

جمله ادلهای که مد رساند وجود اشیاء از جهت اسانادش باه ات

است ولد در عالم خلق .البته ایان بادا معناا نیسات کاه روح و

پروردگار و با قطع نظر از اسباب وجودیه دیگر کالم خدا هساتند،

نفس دو حقیقت مجزا و مستق از یکدیگر باشند ،بهگوناهای کاه

آیه ی است که مدفرماید :وو موها أمرُنَها إَّْها وواحِهدوه كَلََه ٍ

انسا دارای یک روح باشد و یاک نفاس ،بلکاه باهطاوریکاه در

بِاَْْوصورِ( قمر( )20/)24که امر خدای را بعد از آ که یگانه معرفد

گذشته اشاره گردید ،تمام موجودات این عاالم دارای دو وجهناد:

کرده و به «لمح بصر» تشبیه نموده که منظور از آ نفد تدریجد

یک وجهد که طبق اص توحید افعالد منتسب به خداوند متعاال

است و از آ فهمیده مد شود موجودات خارج با این که بهتادری

بوده ،عاری از سلسله اسباب و علا و هرگوناه تادری و خاارج از

و بهوسیله اسباب مادی موجود گشته و منطبق بر زماا و مکاا

حیطه زما و مکا است ،کاه از ایان نظار امار خدایناد و وجاه

هستند ،بنابراین جهتد دارند کاه از آ جهات عااری از تادری و

دیگری کاه مطاابق آ در مسایر سلسالهی اساباب و علا قارار

خارج از حیطه زما و مکا هستنند و از این جهات امار خادا و

داشته ،منطبق بر زما و مکانند .از این جهت امار خادا نیساتند،

قول و کلمه او شمرده مد شوند و اماا از جهات ایان کاه در سایر

بلکه خلق اویند .انسا نیز مانند سایر موجودات ازهر دو وجه قاب

سلسله ی عل و اسباب قرار داشاته و بار زماا و مکاا منطباق

مالحظه است .به لحاظ انتسابش به خدای متعال و مبارا باود از

مد گردند ،از این جهت امار خادا نیساتند ،بلکاه خلاق خداینادی

زما و مکا  ،روح نامیده مدشود و از این رو قرآ کاریم از کلماه

همچنا که فرمود :أال َْهُ اْْخَلْقُ وو اْْأمرُ( اعاراف( )24/)7پاس

«نفخ» استفاده کرد تا بر دفعد بود آ تأکید ورزد .اما به لحااظ

امر عبارت است از وجود هر موجود از این نظر که تنها مستند باه

دخالت عل واسطه در پیدایش او و اینکه باه صاورت تادریجد و

خدای متعال است و خلق عبارت است از وجود هماا موجاود از

در بستر زما و مکا به تکام مدرسد و از درو ماده باه نفاس

جهت این که با وساطت عل و اسباب مستند به خدایتعالد است

نباتد و نفس حیواند و نفس ناطقه انساند مبدل مدشاود ،نفاس

(مراجعه به منبع .)7

نامیده مدشود.
به تعبیری شاید بتوا روح را حقیقت انسا در سیر نزول و نفس

نسَت روح و نفس
از دیدگاه قرآ حقایق جها در دو عالم بروز و ظهاور دارناد:
عالم امر وعالم خلق( .اعراف()24/)7

را حقیقاات او در ساایر صااعود دانساات ،چنااا کااه روایاات شااریف
امیرم منا به کمی ا که در گذشته بیا شد ا بدا اشارت مدکناد:
« ....و این [مرتبه از] نفاس اسات کاه پیادایش آ از خداسات و باه

روح از عالم امر است و امرخدا عبارت است از فع مخصاو

سوی او باز مدگردد .خدای متعال مدفرماید .:وو نَفَخْهتُ َِيههِ مِه ْ

او بدو آ که اسباب کوند و مادی در آ دخالت داشته باشد و با

رُوحِي و همچنین مدفرماید :یوا أیَّتَُوا اْنَّفْسُ اَُْْطَْوئِنَّه ارجِعِهي

تأمیر تدریجد خود در آ امر بگذارد .این هما وجود مافوق نشئه

إَْي روبِّكِ رواضِيوه مورْضِيَّه( »مراجعه به منبع )8

مادی و ظرف زما است و روح به سبب وجاودش از هماین بااب
است ،یعند از نسخهی امر و عالم ملکوت است .و از اینجا تفااوت

قلب

روح و نفس روشن مدشود ،چرا که نفس از عالم خلق است و روح

یکد دیگر از واژههاید که تا حدی مرادف با نفاس و روح باه کاار

از عالم امر و هر جاا ساخن از روح انسااند شاده اسات ،خدواناد

رفته است ،قلب است .عالمه طباطبااید(ره) دربااب معناای قلاب در

متعال خلقت آ را مستقیما به خاود نسابت داده بادو دخالات

قرآ در ی کریمه وو ْكِه

ْ یََُاخِهذُكُْ بَِوها كَسوهَوت قُلُهوبُكُْ

هیت گونه واسطه و عل دیگری ،برخالف نفس که فع باا واساطه

(بقره( )222/)2بیاند دارند بدین مضمو که چو کساب و اکتسااب

خدای متعال است.

در حقیقت از نفس و روح انسا صادر مدشود ،واژه قلب در آیه فاوق
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جهت ،بلکه وجود هر چیز از جهت اسانادش باه خادای متعاال و

است ،بنابراین نفس نیز ظهور خلقد روح است .بنابراین مادتاوا

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

بر نفس و حقیقت انسا اطالق شده است و آ حقیقت انسا اسات

دارم ،روحاام او را دوساات دارد ،جااانم او را دوساات دارد ،قلاابم او را

که تعق  ،تفکر ،حب ،بغض و خوف و ام ال اینها را واجد است ،ولاد

دوست دارد .اما بعدا کاربردی مجاازی پیادا کارده و قلاب مجاازا باه

چو مبد حیات در بد  ،قلب اسات  -چناا کاه در صاورت مار

معنای جا استعمال شده ،کما این که کر شد گااه باه جاای قلاب،

مغزی ،اگر قلب بیمار کار خود را ادامه دهد ،بیمار حتد تا چندین ماه

سینه ا که جایگاه قلب است ا بهعنوا محلد بارای اناواع ادراکاات و

عالیم حیاتد خویش را حف خواهد کرد  -آماار و خاوا

روح را باه

افعال و صفات روحد به کار رفته است.

جایگاه قلب است ،نسبت مددهند .چنا چه در قارآ کاریم فرماوده:

بود مفاهیم نفس و قلب حکم کنند ،اشتراک نفس و قلب در سه

و

کارکرد اساسد ادراک ،احساا  1و اراده اسات .ایشاا معتقدناد:

یوشْرَح صودروهُ ِْلْإسلَامِ( انعام( )122/)6و أنَّكو یوضِيقُ صوهدرُ

چو قرآ کریم این سه کارکرد را برای قلب بیا کرده و این هار

(حجر()17/)12
در مورد ف اد (دل) نیاز نظیار ایان اساتعمال گساترده دیاده
ماادشااود .در قاارآ  ،ف ا اد هاام بااه منزلااه عام ا درک شااهودی

سه وظایف اصلد نفسند ،لذا این دو واژه با یکدیگر همسنگ باوده
و به تعبیری مصداق واحد دارند.

(نجم( ،)11/)23هم مرکز عواطف و کششها (ابراهیم( )37 /)14و

در اینجا کر این نکته ضروری به نظر مادرساد کاه هنگاامدکاه

هم مرداف عق (نح ( )78/)16در نظر گرفته شده است .با توجه

گفته مدشود «نفس» یا «نفس ناطقاه» ،ماراد گویناده کادام مرتباه از

به این گستردگد استعمال ،اختصا

داد ف اد به یکد از شائو

مذکور ،وجهد نخواهد داشت.

مدشود .گاهد مراد از نفس ناطقه هما فصا ممیاز نفاس انسااند از

از منظر قرآ کریم قلب  3کارکرد اصلد دارد:
 .1مقولااه ادراک«.وَ جَعَلْنَااا عَلَااد قبلبااوبِهِمْ کِنَّا

نفس و یا نفاس ناطقاه اسات؟ معماوال ایان لفا دو گوناه اساتعمال
نفس حیواند است که در روایت شریف امیرم مناا باه کمیا  ،نفاس

ْ یَفْقَههااوهه»

(اسراء.)46 /

ناطقه قدسیه و نفس کلیه الهیه نامیده شده است .و گاهد مراد از نفاس
ناطقه ،ک حقیقت ومراتب نفس انساند است که شام نفاس نبااتد،

 .2مقوله احساساات و عواطاف«.وَ جَعَلْنَاا فِاد قبلباوبِ الَّاذِینَ

حیواند و نفس ناطقهی قدسیه و نفس کلیه الهیه مادگاردد .اگار ماراد

اتَّبَعهوهه رَ ْفَ وَ رَحْمَ » (حدید«.)27/وَلَاوْ کبنْاتَ فَظاا غَلِای َ

پیروا این نظریه از یکد بود قلاب باا نفاس ناطقاه ،نفاس ناطقاه در

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (آلعمرا .)121/

معنای اول آ باشد ،ساخن ایشاا کاامال درسات و نظریاه ایشاا در

 .3مقوله فعا و عما (ایان مقولاه معلاول دو مقولاه قبا
است)«.وَ لکِنْ یه َاخِذبکبمْ بِمَا کَسَبَتْ قبلبوبهکبمْ» (بقره.)222/
این گستردگد استعمال نشا مددهند که نمدتوا مفهوم قلاب
را به یکد از این موارد منحصر ساخت و بایاد قلاب را عاما ادراک و
احسا

و اراده دانست .با توجه به اینکه هار ساه کاارکرد از وظاایف

کمال صحت و دقت مدباشد .اما اگر مراد ایشا  ،نفس ناطقه در معناای
دوم آ باشد ،نظریه ایشا دچار مشک خواهد شد ،چرا که تدبیر باد
و همچنین ادراک حسد یکد از وظایف نفس است ،اما در هایت کجاای
قرآ کریم ،این امور به قلب نسبت داده نشدهاند.
در مجموع از آیات قرآ کریم و روایات به دست مادآیاد کاه

اصلد نفس هستند ،بنابراین بسیاری از متفکارین مسالما معتقدناد

قلب با معنای اول نفس ناطقه مطابقت دارد .در واقع قلاب هماا

این دو واژه با یکدیگر هم سنگ بوده و به تعبیری مصداق واحد دارناد

مرتبه مافوق نفس حیواند است ،چرا که قلب هیتیاک از حااالت

و در ظاااهر همااین اماار ساابب شااده اساات کااه ادراک و شااعور و

نفاس نباااتد و حیاواند را دارا نماادباشاد .آ چااه کاه بزرگااا از

پدیدههاید که به نحوی با ادراک همراهند ،مانند عشق ،نفارت ،امیاد،

مفسرین و فالسفه در یکد باود نفاس و قلاب بار آ اساتدالل

بیم ،قصد ،حسادت ،عفت ،شجاعت ،جر ت و ام ال اینهاا را باه قلاب

نمودهاند ،ویژگد هاید است که مربول به این مرتبه از نفس اسات

نسبت دهند و مقصودشا از قلب هما نفس است که به باد تعلاق

و نه ک حقیقت ومراتب نفس.

گرفته است .بنابراین ،این افعال را به قلب نسبت مددهند ،هامچناا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

که به روح و به خودشا نسبت مددهند .م ال مدگویند :او را دوسات

 .1منظور ادراک حسد نیست ،بلکه احساسات و عواطف است.
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قلب نسبت مددهند .حتد گاهد به نحو مجاز آمار روح را به صدر کاه

در واقع آ چه که قا لین این نظریه را واداشته که به همسنگ

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

از آ رو که نفس حیواند جسمانیه الحدو است و از بستر مااده
حرکت جوهری خویش را آغاز کرده است ،بنابراین عالقه شدیدی باه

درباره ی حضرت ابراهیم(علیه السالم) مدفرماید :وو كَذِْكو نُهرِی
إبرَاهِيْو مولَكُو و اْسََّوووا ِ وو اْْأرضِ( ...نعام()72/)6

را أموارَّةٌ بِاْسُّوءِ( یوساف( )23/)12لقاب داده اسات .اماا در مقابا

عالم است .اگر انسا ها حقیقت گناه ،شرک و نفاق را مشااهده کنناد،

خداوند گوهری را در وجود انسا به ودیعه نهاده اسات کاه سامت و

دیگر داما خویش را به ایان مساای آلاوده نخواهناد کارد .کاارکرد

سوی آ به عالم ملکوت است ،گرایشهاای او ربااند اسات و اناس و

اصلد قلب این است که به کمک عق حقایق اشیاء را به انسا نشاا

الفت چنداند با عالم ماده ندارد و از آ جهت که به مرتباهی عاالد و

دهد .از امام صادق(علیهالسالم) منقول است که مادفرمایناد« :هماناا

الهد خود متقلّب اسات و از عاالم مااده فاصاله گرفتاه و رو باه عاالم

قلب در درو آدمدبه دنبال حق مدشود و چو به آ رساید ،آرام و

ملکوت دارد ،قلب نامیده مدشاود .قلاب باه خااطر اتصاال باه عاالم

قرار مدگیرد .سپس حضرت این آیه را تاالوت فرمودناد« :آ کاس را

مجردات ،ادراکاتش محدود به علوم حصولد نیست ،بلکه مادتواناد باا

که خدا بخواهد هدایت کند ،سینهاش را برای (پذیرش) اسالم گشااده

شهود حقایق عوالم باالتر ،انسا را از منجالب عالم ماده نجاات دهاد،

مدسازد و آ کس را که (به خااطر اعماال خالفاش) بخواهاد گماراه

به حقایق ماوراء ماده رهنمو سازد.

کند ،سینهاش را آ چنا تنگ مادساازد کاه گویاا مادخواهاد باه

در واقع قلب ،مرتبهای از حقیقت نفس است که گارایشهاای

آسما باال رود( .انعام()11( »)122/)6

متعالد ،ادراکات حضوری ،تفکرات و تأمالت عقالند ،احساساات و

علت این که دل با یاد خدا آرام مدگیرد (رعد( ،)28 /)13ایان

عواطف دروند و اراده انساند منتسب باه اوسات چنانچاه حکایم

است که خداوند حق مطلق است و گمشده دل ،حقیقات اسات .و

سبزواری در تعریف قلب مدگوید:

بنابراین وقتد که دل ،معشوق و گمشده خویش را مادیاباد ،آرام

«قلب جوهر نوراند مجردی است که ادراک کنناده کلیاات و

مدگیرد .در آیاات و روایاات اساالمد ،مشااهده حقاایق غیبیاه و

جز یات است و واسطه میا نفس حیواند و روح مادباشاد و نازد

شنید اصوات عالم ملکوت توسا قلب مکررا بیا شده اسات .در

عرفا قلب شیشهای است که چو ستارهای درخشا است)1( ».

روایتد از پیامبر عظیمالشأ اسالم آمده است که فرمودند:

قلب به خاطر ایان ویژگاد وسااطتد کاه میاا روح و نفاس

«هیت بندهای نیست جز اینکه دو چشم در صورت اوست و با

حیواند دارد ،مد تواند مح نزول روح واقع شده ،علاوم و معاارف

آ ها امور دنیا را مد بیند و دو چشم در دلش کاه باا آ هاا اماور

الهد را از عالم ملکوت دریافت کند .از این روست که قارآ کاریم

آخرت را مشاهده مدکند .هرگاه خداوند خوبد بنده ای را بخواهد،

ُ عولَههي قَلَِْههكو

دو چشم دل او را مدگشاید و به وسیله آ ها وعدههاای غیباد او

ماادفرمایااد :نَههزَلَ بِهههِ اْههرُّوحُ اْْههأمِي
(شعراء()113/)26

به تعبیر عالمه حسنزاده آملد قلب مقام ظهور و بروز معاارف
حقه الهیه به تفصی است( .)10از نفس انسااند کاه عاارف آ را
«قلب» نامیده و حکیم «عق مستفاد».

را مدبیند و به غیب روی غیب ایما مدآورد)12( ».
امام صادق(علیهالسالم) نیز مدفرمایند:
«شیعیا ما چهار چشم دارند :دو چشم در سر و دو چشام در
قلب .البته همه مردما چنین اند ،اما خداوند عزوج چشامهاای
شما را باز کرده و چشمهای آنا را کور نموده است)13( ».

رابطه سالمت معنوی و سالمت قلب
اشیای این جها حقیقتد دارناد و ظااهری .آ چاه را ماا باا
حوا

همانطور که اشاره شد قلب مرز ممیز انسا از حیاوا اسات.
اگر معنویت را حوزه اختصاصد انسا بادانیم کاه حیواناات از آ

ظاهری خویش ادراک مدکنیم ،ظاهر و پدیدار اشیاء است

بدبهرهاند ،سالمت معنوی ناظر باه قلاب اسات .از منظار قارآ و

و نه حقیقت آ ها .قرآ کریم حقیقت اشیاء را «ملکوت» مدناماد

روایات ،قلب سالم قلبد است که چشم و گوشش نسبت به حقایق

(یس( 82/)36ا )83و خدای متعال انساند را کاه بتواناد درجاات

عوالم دیگر باز باشد و بتواند این وظیفه خطیر را انجام دهد و لاذا

عالیه انساند را طد کند ،موفق به دیدار ملکوت مد کند .از این رو

تنها کساند که بتوانند قلب خویش را سالم از دنیا عبور داده ،ایان
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عالم ماده و گرایشات پست این جهاند دارد و بنابراین قارآ کاریم آ

آ چه که سبب هدایت انسا مدشود ،شاناخت و ادراک حقاایق

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

ودیعه الهد را به پروردگار خویش در کمال صحت و ساالمت بااز
پس دهند ،در روز قیامت سرافکنده نخواهند بود.
وو َْاتُخْزِنِي یوومو یَُعوثُونَ یوومو َْایونْفَعُ موالٌ وو َْا بونُونَ إّْا مو ْ
أتَي اهللَ بِقَلْبٍ سولِيٍْ( شعراء( 87 /)26ا )81

البته همانگونه کاه حقیقات وجاودی انساا دارای مراتاب و
شدت و ضعف اسات ،ساالمت معناوی نیاز دارای مراتاب اسات.
حضرات معصومین علیهم السالم دارای عالد ترین مراتاب ساالمت
معنوی و یا به تعبیر قرا عالدترین مراتب قلب سالیم هساتند و
م منین و شیعیا ایشا دارای مراتب پایینتر آ .

صاحب قلب سلیم،در ایان دنیاا قلابش را از اماور غیرخاداید

آمده است مانند  كَذِْكو یوطَْوعُ اهللُ عولَي قُلُوِِ اْْكَهاَِرِی

َ

چو  ،هوای نفس ،قدرتطلبد ،زیاده خواهد و ...خاالد مادکناد.

(اعاراف(  ،)101/)7خَتَْو اهللُ عولَي قُلُوبَِِْ وو عولَي

قلب سلیم ،خاال از هرگوناه شاا به شارک و باتپرساتد اسات

(بقره(َِ  ،)7/)2هي قُلُهوبَِِْ موهرَضَ ََهزَادوهُُْ اهللُ

(صافّات 84 /و  .)82و سالمت قلب از شارک و شاک ،نیات را در

(بقره( ََُْْ  ،)10/)2قُلُوَِ َْایوفْقََُونَ بَِوا( اعراف(،)273/)7

مدکند چنانچه امام صادق(ع) صاحبا نیت پاک

 ثَُّْ قَسوت قُلُوبُكُْ مِ ْ بوع دِ ذِْكو َََِيو كَاْْنِجواروةِ أو أشَهدُّ

را صاحب قلاب سالیم معرفاد مادکنناد( .)14در کاالم

قَس ووةً( بقره( )74)2و آیاتد از این دست نشا ماد دهاد کاه

دیگری از امام صادق(علیهمالسالم) قلب سالم ،قلبد توصیف شاده

کارکرد اصلد قلاب هماا نشاا داد حقیقات اسات و ایان

که پروردگارش را در حالد دیدار کند که احدی جز او را در خاود

مشترک میا همه انسا هاست ،اما اعمال و نیات سوء بسیاری

نداشته باشاد و شارک و شاک را باعاث ساقول و انحطاال قلاب

از ایشا و یا پاسخ م بات داد باه الهاماات شایطاند سابب

معرفد کرده است )12( .و همچنین در کالم دیگری ،قلب سالم را

مد گردد خداوند قلوب ایشا را از این موهبت حیاتد محاروم

قلبد دانستهاند که از حب دنیا سالم مانده باشد(.)16

سازد .البته این بدا معنا نیست که بر قلب الهاماات شایطاند

همه چیز خال
و خال

همینگونه که از بیا این روایات نیز معلاوم مادگاردد ،قلاب

سوَ عِ َِْ 
مورَضًها 

وارد نمد شود .در روایتد از امام صاادق(علیاه الساالم) منقاول

سالم قلبد اسات کاه از هار آ چاه غیرخداسات ،خاالد باشاد و

است که فرمودند « :همانا دل دارای دو گوش است :روح ایما

کم ترین محبت و وابستگد به غیر خدا ،سبب بیماری و ناکارآمدی

در او نجوای خیر مد کند و شیطا نجوای شر مد کند .پس هر

قلب مدگردد .شیخ صدوق به سند خود از محمدبن فضی روایت

یک از آ دو که بار دیگاری پیاروز شاود ،او را مغلاوب خاود

کرده که گفت:

مد سازد )20( ».که این الهام خیر و شر در قلب تا زماند است

«از امام ابد الحسن(علیاهالساالم) پرسایدم :آیاا رساول خادا

که یکد از جنود ایما و کفر بر یکدیگر غالب نشاده اناد .اگار

پروردگارش را مد دید؟ حضرت فرمود :آری ،با دل خود ماددیاد.

جنود کفر غالب شوند ،قلب از کاراید خود سااقا ماد شاود و

مگر نشنیده ای کالم خدای عزوج را که مدفرماید :موها كَهذَِو

دیگر حقایق را نشا نخواهاد داد (اعاراف( )101/)7باه تعبیار

اْفََُادُ موا روأی( دل در آ چه دیده بود ،دروغ نگفت) از ایان آیاه

دیگر بیماری های حاد معنوی فرد را از انساانیت زا ا کارده،

به خوبد بر مد آید که آ جناب ،پروردگار خود را مددیده و لکن

حتد پست تر از حیوا ماد شاود (اعاراف )171/و اگار جناود

نه به چشم سر ،بلکه به قلب)17(».

ایما بر قلب حاکم گردند ،این قلب به سرچشمه هدایت الهد

از امیرم منا علد(علیه السالم) نیز منقول است که فرمودناد:
«من هیت چیزی را ندیدم ،مگر آنکه قب از دیاد آ  ،خادای را
دیدم )18( ».و نیز فرموده« :من هرگاز پروردگااری را کاه ندیاده
باشم ،عبادت نکرده ام ».در اداماه نیاز فرماود« :دیادگا او را باه
رؤیت بصری ندیده ولکن دلهاسات کاه او را باه حقیقات ایماا
دیدار کرده است)11( ».
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متص گشاته و ماورد تأییاد روح الهاد واقاع خواهاد گشات.
(مجادله()22/)28
علد علیه السالم دربااب اهمیات ساالمت معناوی و خطارات
بیماریهای معنوی مد فرماید:
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است ،و از آ بدتر بیمار قلاب اسات .بدانیاد کاه از نعماتهاا،
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ویژگيهای قلب سليْ

عباراتد که در قرآ کریم در مورد قلوب کفار ،منافقاا و...

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

وسعت مال است و سالمتد باد بهتار از آ اسات و بهتار از آ

طباطباید(ره) در ی آیه شریفه كَذِْكو یَُويِّ ُ اهللُ َْكُْ ءوایواتِههِ

تقوا قلب است.1

َْعولَّكُْ تَعقِلُونَ( بقره( )242/)2در تبیین واژه عق مدنویسد:
«عق در اص به معند بستن و نگهداشتن است .اطاالق ناام

ابعاد سالمت معنوی

عق بر آ نوع از ادراک انسا که به آ اعتقاد مدبندد و بر آنچاه

اصلد دارد ،ادراک ،احساسات و عواطف ،فع و عم  .با توجاه باه

متصرفه انسا است و به واسطه ی آ خوب و بد و حق و باط را

این که سالمت معنوی مربول به قلب است ،برای سالمت معناوی
نیز همین سه حوزه ،قاب فرض است.

تشخی

مددهد ،به همین جهت از معناست)23( » .

بنابرآنچه گذشت ،روشن مدگردد که در حد لغات ،هام خاود
واژه عق و هم واژه مقاب آ یعند جه  ،حاکد از آنند که عنصر
اساسد در واژه عق « ،بازداری» است :باازداری الزم بارای تاأمین

سالمت عقالني و معرَتي
از نظر قرآ کریم و روایات یکد از م لفههای ساالمت معناوی

سنجیدگد و پختگد .در عین حال که قارآ باا توجاه باه معناد

برخورداری از روحیه تعق و اندیشهورزی نسبت به خدای متعال،

لغوی عق  ،مشتقات یا مترادفهاای آ را باه کاار بساته ،اماا باا

خویشتن و جها خلقت است .نکته حا ز اهمیت اینکه قرآ کریم

مشخ

کرد ویژگد های بازداری و سنجیدگد ،مفهوم خاصد را

تعق را به قلب نسبت مددهد و مد فرماید:

برای عق ورزی در نظر گرفته است.

أََلَْ یوسِيرُوا َِي اْْأرضِ ََتَكُونَ ََُْْ قُلُوَِ

یوعقِلُونَ بَِوها

(ح ()46/)22

از بررسد آیات قرآ کریم و روایات معصومین(علایهمالساالم)
به دست مدآید که:
اول ،عق ورزی امری تنها شناختد نیست و اگار حاصا ایان

و پیامبر عظیم الشأ اسالم نیز فرمودند:
«عق ناوری اسات کاه خداوناد بارای انساا آفریاد و آ را

شناخت در ضبا و بازداری فرد در مقام عم به کار نیاید ،در ک

روشن گر قلب قرار داد ،تا در پرتاو آ تفااوت میاا دیادندهاا و

او را عاقاا نماادتااوا دانساات و لااذا در روایاات شااریفد از

نادیدندها را بشناسد)21( ».

امیرم منا (علیه السالم) آمده اسات« :عاقا  ،هرگااه بداناد عما

در فرهنگ قرآ « ،عق » معناید خا

دارد و نمدتوا آ را

با پااره ای از معااند متاداول و مشاهور ایان کلماه یکاد گرفات.

مدکند و هرگاه عم کند ،از روی اخال

انجام مددهد)24( ».

دوم ،عق ورزی مراتب مختلفد دارد و مدتوا در این مراتاب

مفاهیمد چو «قوه تفکر»« ،هوش»« ،مدرک کلیات» و نظایر آ

حرکت کرده و اوج گرفت .به عبارت دیگار عقا قابا افازایش و

که گاه معادل «عق » در نظر گرفته مدشوند ،با معناید که قارآ

کاهش است.

برای این کلمه لحاظ کرده ،مطابقت کام ندارند.

پایینترین مرتبه عق ورزی« ،ظن» یاا گماا عاقالناه اسات.

در لغاات عاارب« ،عقاا » بااه معنااای «بنااد» و «بااازداری »

قرآ کریم کساند را که در شناختهای خود باه علام و یقاین راه

است( .)22به همین سیاق ،معنای اصلد عقا در ساایر مشاتقات

نجسته اند ،دعوت به گما عاقالنه مد کند و بر آ است که همین

آ نیز ملحوظ است .از واژه مقاب عق نیز مادتاوا بارای فهام

سرمایه هم برای پرتاو افکناد باه راه و هادایت آدماد مغتانم و

دقیق تر آ کمک گرفات .مقابا کلماه »عقا » در لغات عارب،

نجات بخش است ،از این رو کساند راکه معاد را ماورد انکاار قارار

«جه » است و جه در اص به معنای «عما بادو تأما » یاا

داده اند ،مورد س ال قرار مددهد که «آیا ایناا حتاد گماا هام

«عم ناسنجیده» بوده است .به عباارت دیگار ،هماا طورکاه در

نمد کنند که ممکن اسات بارای روز بزرگاد برانگیختاه شاوند؟»

کلمه عق  ،مفهوم بازداری و کنترل مفید و ممربخش نهفته است،

(مطففین()4 /)83

واژه ی جه حاکد از «بدگدار به آب زد » است و چناین عما

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نامضبوطد ،عموما باه نتاای زیاا بااری منجار مادشاود .عالماه

 .1نه البالغه،حکمت 388
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همانطور که اشاره شد ،از منظر قرآ کریم قلاب ساه کاارکرد

که ادراک مد کند و بر نیروید کاه گماا مادرود یکاد از قاوای

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

منزلگاه برتر عق در قرآ «لبب» نامیده شاده اسات« .لاب»

متقین به علت دستیابد به مراتب یقین به کسد مدمانند کاه

و زبده آ است )22( .عق هنگامد «لب» نامیاده

بهشت را با چشم دیاده و در آ متانعم اسات و همچاو کساد

مد شود که در قلمرو شناخت و نیز در قلمرو عم  ،چنا مضبول

هستند آتش دوزخ را مدنگرد که در آ عذاب و شکنجه مدشود.

حرکت کند که از پیرایه افکار باط و هواهای نفس مبرا بماند.

«فهم والجنّ کمن قد رآها فهم منعّمو  ،وهم والنار کمن قد رآها،

هر چیز خال

سوم ،میا عق ورزی و هدایت همبستگد وجود دارد .عق به

وهم فیها معذّبو ».3

راه جوید آدمد به مبد هستد است .لذا امام صادق(علیاهالساالم)

سالمت احساسي و عاطفي

در پاسخ این س ال که عق چیست؟ فرمودند« :عقا آ چیازی

اگر انسا اخاالق خاود را تزکیاه کناد و اعماال و حرکات و

است که بهوسیله آ خدای مهربا  ،بندگد شود و بهشت بهدست

سکو خود را بر میزا شارع و عقا مطاابق نمایاد و خاود را از

آید ».راوی در ادامه س ال مدکناد :پاس آنچاه در معاویاه باوده،

صفات حیواند مبرا و به صفات و اخالق مال ک متصف کند ،آنگااه

چیست؟ حضرت مدفرمایند« :آ نیرنگ و شیطنت اسات ،آ باه

انساند روحاند مد شود و نه انساند حیواند .کسد که به این مقام

عق مدماند ولد عق نیست)26( ».

رفیع دست یابد و از عالم ماده که عالم ظلمت است ،ترقاد یاباد و

یکااد از مهاامتاارین شاخصااههااای سااالمت عقالنااد از منظاار
نه البالغاه شاناخت خادا اساتَ «.وَّلب الاديینِ مَعْرِفَتباهه ،وَ کَمَاالب
مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقب بِهِ ،وَ کَمَالب التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدههه ،وَ کَمَالب تَوْحِیدِهِ
1

الْإِخْلَا ه لَهه ،وَ کَمَالب الْإِخْلَا ِ لَهه نَفْده الصيفَاتِ عَنْهه» ....

بدو شک در این جا دین به معنای مجموعه عقاید و وظاایف
الهد و اعمال و اخالق است .که سرآغاز این مجموعه و پایه اصالد

حقیقت نفس و روح خود را که ازعالم نور است ،مشاهده کند ،باه
لذتد مدرسد که جز اهلش از ادراک آ عاجز هستند.
امیرم منا در خطبه  113نه البالغه سه صفت پساندیده از
صفات پرهیزکارا را برشمردهاناد ،کاه همگاد نشاا از ساالمت
احسا

و عواطف متقین دارد« .یعفو عمّان ظلماه ،ویعطاد مان

حرمه ،ویص من قطعه ،ال یعزب حلمه».

آ معرفهاهلل است.بنابراین شناخت خدا،هم گام اول است ،هم گام

کسد را که به او ظلم کرده مد بخشد و به آ کاه محارومش

اصلد برای تمام اصول و فروع دین که بدو آ  ،این درخت پر بار

ساخته عطا مدکند و با کسد که پیونادش را قطاع کارده رابطاه

هرگز به ممر نرسد.

برقرار مدکند .هر کادام از ایان ساه خصوصایت از مکرماتهاای

در خطبااه  ،113حضاارت ماادفرماینااد« :عظاام الخااالق فااد

اخالقد و ارزشهای پسندیده انساند است .عفو ناشد از شاجاعت،

نفسهم ،فصغر ما دوناه فاد عیانهم» .خاالق و آفریادگار در روح

اعطا و بخشش به کسد که او را محروم ساخته ناشد از سخاوت و

جانشا بزر

جلوه کرد ،به همین جهات غیار خادا در نظرشاا

کوچک است .اینا چو قا

به توحید افعالداند ،همه افعال را از

جانب خدا مد دانند و در درو قلب خود جاید را برای غیار خادا
مهیا نکردهاند ،و آینه قلب آنها جزجمال حق را نشا نمددهد.

ارتبال با کسد که از او بریده است ،ناشد از رحمت است .درمورد
این سه صفت و فضلیت آ ها روایات زیادی وارد شده است.
امام صادق علیهالسالم مدفرمایند آیاا بهتارین اخاالق دنیاا و
آخرت را به شما خبر ندهم؟ (بدانید کاه بهتارین اخاالق) عفاو و

متقین  ،که دارای قلب سلیم اند ،ایماند دارند که در ظارف

گذشت از کسد است که به تو ستم کرده ،و پیوستن به کسد کاه

یقین قرار گرفته است .به این معناا کاه ،ایمانشاا باه هماراه

از تو بریده است ،ونیکد با کسد است کاه باه تاو بادی نماوده ،و

یقین است و شکد نسبت به آ ندارند «.إِیماناا فِاد یَقِاین».2

بخشید به کسد که تو را محروم ساخته است)27( .

ایما در یقین ،اشاره به این اسات کاه ایماا مراتبا دارد و
اعل درجه آ  ،علم ال یقین عین الیقین و حق الیقین اسات کاه
گاه از طریق استدالل ها قاو و محکام و گااه از راه شاهود
به دست

866

مد آید.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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سبب کنترل و بازداری در مقام شناخت و عما  ،مایاه هادایت و

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

متقین کساند هستند که ،م بین در کار دین نیرومند اسات و در

جمله «عَويدْ نَفْسَکَ »...اشاره به این است که صبر و اساتقامت

عین دوراندیش نرمخو هستند« .مِنْ عَلَامَ ِ َحَدِهِمْ َنَّاکَ تَارَ لَاهه قباوَّ

در مقاب مشکالت چیز است که با تمرین بهدست م آید .بایاد

فِد دِینٍ وَ حَزْما فِد لِینٍ» .1ایشا در نرمخوید کمر همات بساتهاناد .از

آنقدر تمرین کن و خویشتن را عاادتدها تاا خلاقوخاو تاو

دیگر آمار سالمت معنوی لبخند و شادی م من در چهاره او ،علادرغام

گردد .و این اشاره به یک اصا مهام اخالقاد اسات ،و آ اینکاه

2

وجود حز قلبد است« .الم من بشره فد وجهه و حزنه فد قلبه»

انسا هاید که تربیت اخالقد نشدهاند ،در آغازکار پاذیرش اصاول

سالمت رَتاری

کنند و پیوسته تکرار نمایند .این فع مکرر سبب مدشود کاه آ

از آنجااا کااه رفتارهااای ارادی مااا برگرفتااه از شااناخت و یااا

امر اخالقد باه صاورت عاادت در آیاد و اداماه ایان عاادت سابب

احساسات ماست ،وقتد فردی دارای ساالمت معرفتاد و عااطفد

مد شود که به صورت ملکه نفساند ظااهر گاردد .یعناد در عماق

شد ،به تبع آ سالمت رفتاری نیز برایش محقق مدشود.

جا و قلب فرد نفو کند.

حضرت علد (ع) در توصیف این افراد مادفرمایاد :گفتارشاا
راست ،لباسشا میانهرو و راه رفتنشا تواضع و فروتنا اسات.

نتيجهگيری

چشما خویش را از آنچه خداوند بر آنا حرام کارده اسات فارو

هما طور که اشاره شد تعریف ناپذیری واژه «معنویات» و باه

نهادهاند و گوشها خود را وقف شنید علم و دانشا کاردهاناد

تبع آ «سالمت معناوی» از مشاکالت اساساد در علام ساالمت

که برا آنا سودمند است .3جمله «مَنْطِقبههمه الصَّوَابه» اشااره باه

معنوی است .از آنجا کاه ماا بارای دساتیابد باه داناش ساالمت

نخستین گام در خودساز و تربیت انسا هاست و آ اصالح زبا

معنوی ،ناگزیر از تعریف آ هساتیم و تازمااند کاه تعریاف ماا از

است ،زبان که بیشترین گناها کبیاره باا آ انجاام ما شاود و

سالمت معنوی روشان نشاود ،پرساش هاای بنیاادین دیگار نیاز

بهترین عبادات به وسیله آ صورت م گیرد و اگار اصاالح شاود،

بدپاسخ خواهد ماند ،لذا مدتوانیم سالمت معنوی را در قالب یاک

همه وجود انسا رو به صالح م رود و اگر فاسد شود ،همه رو باه

نظام فکری کال تر و یا یک دین تعریف کنیم .برای اندیشامندا

ویرانا ما گذارنااد .تعبیاار بااه «ملاابس» در جملااه «وَ مَلْبَسهاههمه

مسلما بهترین روش برای پاسخگوید به این پرسشهاا مراجعاه

االِقْتِصَاده» که به عنوا دومین فضیلت مهم پرهیزکارا
است ،اگر به قرینه آیات که لبا
کار برده است ،معنا لبا

کر شاده

را در معنا کناای وسایع باه

را منحصر در پوشش ظاهر نادانیم،

مفهوم گستردها پیدا م کند که هماه زنادگ انساا را شاام

به میرا گرا بهاید است که از جاناب خادای متعاال و رهبارا
تعیین شده از جانب او بهدست ما رسیده استی یعند قرآ کریم و
روایات معصومین علیهم السالم.
اگرچااه واژه معنویاات و سااالمت معنااوی در قاارآ و روایااات

م شودی یعن اعتدال و میانهرو تمام زندگ آنا را در برگرفتاه

نیامده است ولد مفهوم و ویژگدهای سالمت معناوی را در قالاب

و همچو لباس بر قامت آنا است .همانگونه که تعبیر «مَشْایهههمه

تعبیر قرآند قلب سلیم مدتوا یافت .به طورحتم مراد از قلاب در

التَّوَاضبعه» تنها اشاره به راه رفتن ظاهر نیست ،و مفهاومش ایان

قرآ کریم ،قلب مادی و تکه گوشتد صنوبری شاک  ،کاه سامت

است که همه رفتارها آ ها آمیخته با تواضع است.

چپ بد قرار دارد و وظیفه خو رساند به باد را برعهاده دارد،

حضرت در نامه  31خطاب به فرزند خود مادفرمایناد «عاوِّدْ
نَفْسَااکَ التَّصَاابهّرَ عَلَاا الْمَکْااربوهِ ،وَ نِعْاامَ الْخبلبااقب التَّصَاابهّرب فِاا

نیست اما اینکه مراد از آ چیست؟ و سالمت آ به چه معناست؟
نیازمند به تبیین ابعاد وجودی انسا در قرآ کریم و روایات دارد.

الْحَقِّ».خویش را بر اساتقامت در برابار مشاکالت عاادت ده ،کاه
استقامت و شکیباید در راه حق ،اخالق بسایارنیکوید اسات .هار

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1نه البالغه ،خطبه 113

کار م بتد با مشکالت و موانعد رو به رو است .هرگاه انسا صابر

 .2نه البالغه ،حکمت 333

و استقامت برحق نداشته باشد ،هرگز نمدتواند به آ دست یابد.

 .3نه البالغه ،خطبه 113
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اخالقد برای آ ها آسا نیست و باید آ را بر نفس خود تحمیا

نشريه علميپژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

در قرآ کریم حقیقت وجودی انسا به لحاظ انتسابش به خادای

عوالم دیگر باز باشد و بتواند این وظیفه خطیر را انجام دهد و لاذا

متعال و مبرا باود از زماا و مکاا  ،روح نامیاده شاده و باه لحااظ

تنها کساند که بتوانند قلب خویش را سالم از دنیا عبور داده ،ایان

دخالت عل واسطه در پیدایش او و اینکاه باهصاورت تادریجد و در

ودیعه الهد را به پروردگار خویش در کمال صحت و ساالمت بااز

بستر زما و مکا به تکام مدرسد و از درو ماده به نفس نبااتد و

پس دهند ،در روز قیامت سرافکنده نخواهند بود.

مدشود .از آیات قرآ کریم و روایات باهدسات آماد کاه قلاب مرتباه

معنوی در سه بعد سالمت عقالند و معرفتد ،سالمت احساساد و

مافوق نفس حیواند است ،چرا که قلب هیتیک از حاالت نفس نبااتد

عاطفد و سالمت رفتاری قاب تبیین است .عق ورزی اماری تنهاا

و حیواند را دارا نمدباشد .آ چه که بزرگا از مفسرین و فالسافه در

شناختد نیست و اگر حاص این شناخت در ضبا و بازداری فارد

یکد بود نفس و قلب بر آ استدالل کردهاند ،ویژگدهاید است کاه

در مقام عم به کار نیاید ،در ک او را نمادتاوا عاقا دانسات.

مربول به این مرتبه از نفس است و نه ک حقیقت ومراتب نفس .در

دوم ،عق ورزی مراتب مختلفاد دارد و مادتاوا در ایان مراتاب

واقع قلب ،مرتباهای از حقیقات نفاس اسات کاه گرایشاات متعاالد،

حرکت کرده و اوج گرفت .به عبارت دیگار عقا قابا افازایش و

ادراکات حضوری ،تفکارات و تاأمالت عقالناد ،احساساات و عواطاف

کاهش است .سوم ،میا عقا ورزی و هادایت همبساتگد وجاود

دروند و اراده انساند منتسب به اوست.

دارد .بسیاری از صفات متقین بهویژه در حیطه اخاالق ،نااظر باه

همانطور که اشاره شد قلب مرز ممیز انسا از حیاوا اسات.

سالمت احساسد و عاطفد است .از آنجا کاه رفتارهاای ارادی ماا

اگر معنویت را حوزه اختصاصد انسا بادانیم کاه حیواناات از آ

برگرفته از شاناخت و یاا احساساات ماسات ،وقتاد فاردی دارای

بدبهرهاند ،سالمت معنوی ناظر باه قلاب اسات .از منظار قارآ و

سالمت معرفتد و عاطفد شد ،باه تباع آ ساالمت رفتااری نیاز

روایات ،قلب سالم قلبد است که چشم و گوشش نسبت به حقایق

برایش محقق مدشود.

The Concept of Spiritual Health and its Features in the Quran and Hadiths
Dr. Mohammad Saleh Tayebnia1

Abstract
Background: Despite numerous studies regarding spiritual health over the past decades, there are
still many fundamental questions on this topic and there is no agreement regarding the responses
”among the elites and experts of this field. The definition of “spirituality” and thus, “spiritual health
are the main issues in this field.
Methods: This article is based on analytical descriptive assessment and by sharing the infallible
holy Quran and Hadiths, describes the concept of spiritual health and its dimensions.
Results: Although the word “spirituality” and “spiritual health” are not mentioned in the Quran and
Hadiths, the concept and features of spiritual health however, can be found in the pattern of Quranic
interpretation of a peaceful heart. Actually, the heart is the border between the animal soul and
human soul and the degree of self-truth that transcendental tendencies, perceptions of a person,
mental thinking, emotions and inner feelings and human needs, are attributed to it.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Faculty of Isfahan University Assistant Professor in Department of Quranic and Ahl-al-bayt knowledge
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نفس حیواند و نفس ناطقاه انسااند مبادل مادشاود ،نفاس نامیاده

از منظر قرآ کریم و روایات ،قلب سلیم و به تباع آ ساالمت

مفهوم سالمت معنوي و ابعاد آن در قرآن و روايات

Conclusion: From the point of the holy Quran and hadiths, the peaceful heart can be explained in
several dimensions: mental, wisdom, and emotional health, soulful health and behavioral health.
Keywords: Spiritual health; soul; peaceful heart; mental health; emotional health; behavioral
health.
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 .2عباسااد ،محمااود ،شمسااد کوشااکد ،احسااا  ،ابوالقاساامد،
محمدجواد ،1313 ،درآمدی بر سالمت معنوی ،تهرا  ،انتشاارات
حقوقد ،چاپ دوم106 ،
 .6حسنزادهی آملد ،حسن ،1380 ،عیو مسا نفاس و شارح
آ  ،ترجماه :ابااراهیم احماادیا و سیدمصااطفد باباااید( ،قاام:
م سسه انتشاراتد قیام ،چاپ اول)161 ،
 .7طباطباید ،سیدمحمدحسین1317،ها ،المیازا فاد تفسایر
القرآ (تهرا  :دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم)282 ،
 .8سبزواری ،مالهادی1360،ش ،مجموعاه رساا  ،باا تعلیاق و
تصحیح و مقدمه سید جالل الدین آشاتیاند (تهارا  :انجمان
اسالمدحکمت و فلسفه ایرا  ،چاپ اول)814-813 ،
 .1منبع 443 ،8
 .10حساانزادهی آملااد ،حساان ،1371 ،انسااا کاما از دیاادگاه
نه البالغه( ،قم :م سسه انتشاراتد قیام ،چاپ دوم)181 ،
 .11کلیند رازی ،ابوجعفر محمادبن یعقاوب1362 ،ش ،الکاافد،
(تهرا  :دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم)421 ،
 .12هندی ،عالءالدین علدبن حسامالدین1381 ،هاا ،کنزالعماال فاد
سنن االقوال و االفعال (بیروت :مکتبه الترا االسالمد)3043 ،

 .13منبع  ،11ج212 ،8
 .14مجلسد ،محمدباقر1404 ،ق ،بحار االنوار الجامعه لدرر االخبار
اال مه االطهار( ،بیروت :م سسه الوفاء) ، ،ج210 ،67
 .12منبع  ،11ج16 ،2
 .16عروسد الحویزی ،شیخ عبدعلدبنجمعاه ،بیتاا ،ناورال قلین،
تحقیق :سیدهاشم رسولد محالتاد (قام :المطبعاه العلمیاه)
ج28 ،4
 .17صدوق1318 ،ها ،التوحید ( ،قم :م سساه النشار االساالمد،
الطبعه االولد) 116 ،
 .18شیخ بهاید1402 ،ها ،مفتاح الفالح فد عما الیاوم و اللیلاه
من الواجباات و المساتحبات( بیاروت :دار االضاواء ،الطبعاه
االولد)368 ،
 .11منبع ،11ج 18 ،1
 .20منبع  ،14ج23 ،67
 .21احسا د ،محمدبن علد بن اباراهیم1402 ،ق ،عاوالد اللئاالد
العزیزیه فد االحادیث الدینیاه( ،قام :انتشاارات سیدالشاهدا،
چاپ اول) ،ج248 ،1
 .22راغااب اصاافهاند ،ابوالقاساام الحسااین باان محمااد ،بیتااا،
المفردات فد غریب القرآ (بیروت :دار المعرفاه ،الطبعاه
االولد)322 ،
 .23منبع ،7ج247 ،2
 .24تمیمد آمدی ،عبدالواحدبن محمد1366 ،ش ،غارر الحکام و
درر الکلم( ،قم :دفتر تبلیغات اسالمد حوزه علمیه قم ،چااپ
اول)24 ،
 .22منبع 462 ،22
 .26منبع  ،11ج11 ،1
 .27منبع  ،11ج 107 ،2
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