نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال سوم ،شماره دوم ،تابستان  ،89صفحات  889تا 602

مباني سالمت معنوي
نويسندگان:
*2

1
،مهديعباسزاده

علياكبررشاد


نوشتهحاضر،درصددتبیینمباني
ميآید .
بهشمار 
زمينه و هدف:موضوعسالمتمعنوي،همچناندردنیاوبویژهكشورهاياسالمي،بحثجدیدي 
پرسشهاياساسیي

ميبندد)1:تعریفسالمتمعنوي)2،
«سالمتمعنوي»بارویکرداسالمياست.مقالهحاضرازیکمقدمهوسهبخش،صورت 
راجعبهسالمتمعنوي)3،سالمتمعنويدرقرآن.
روش كار:اینمطالعهبااستفادهازقرآنكریموكتبمذهبيصورتگرفتهاست.
نظرميرسد،ادبیاتعلمياینمبحث

شمارميآید .
به


بحثجدیديبه
يافتهها:موضوعسالمتمعنوي،همچناندردنیاوبهویژهكشورهاياسالمي،
موضوعومحلبحثنیزبهدرستيفهمنشدهاست،وخلطوخطاهايبسیاريدربرخیي

بشدّتفقیروگاهالتقاطياست،تاآنجاكهدرموارديحتا
شدهازسالمتمعنوينیزمشاهدهميشود،ازاینروشایستهاستكه

چشمميخورد.واینآفتحتادربابتعاریف 
ارائه


مفاهیمكلیدياینعرصهبه
برايپژوهشدرمسالهسالمتمعنوي،پرسشهايفلسفيودینيمهميمطرحاسیتكیهبایید

تعریفجدیديازسالمتمعنويارائهشود.اصوالً
آغازشده،بهجزئیاتومسائلآنميرسند.نهایتاًوحينامهاالهيقرآنكیریم

بدانهاپرداختهشود؛اینپرسشهاطبعاًازكلیاتومبانيِاینمبحث

اصليترینمنبعمعرفتياسالمي،كهسرشارازمعارفعمیقدرموضوعسالمتمعنوياست،موردمطالعهروشمندقرارگیرد.تعبیر
مثابهعاليترین و 

به
قرآني«قلبسلیم»شایدنزدیکترینتعبیربهسالمتمعنوياست؛لیکنباروششناختچیزيبهضدآن،ميتوانبهتعبیرمخالفآندرقیرآن،
نیزپرداختوازاینرهگذر،برخيابعادوشاخصهايمهمسالمتمعنويراتعیینكرد.

یعني«قلبمریض»
نتيجهگيري:سالمتمعنويازنظرماعبارتاستاز«:فرابودگيِفردوجامعهورهایيآنازتعلّقاتدونمادي،تحتتعلیماتوحیاني،درابعیادو
ساحاتوجوديچهارگانه:بینشي،گرایشي،منشيوكنشي».


سالمتپروري،قلبسلیم،قلبمریض.

كليد واژهها:سالمتمعنوي،مبانيسالمت،


مقدمه

الیههاورویهها،ابعادواقسامفراوانياست.درروزگیارمیامعنوییترادر

براساستعریفيكهسازمانبهداشتجهاني()WHOدرسیا 1491

خستینتقسیمبنديمعموالًبهدیني()Religiousوسیکوالر()Secularییا

ن
3

میالديازسالمت()Healthارائهكردهاست،سالمتانسانيدارايسهبُعد

غیردینیي()Not religiousتقسییممیيكننید .معنوییتدینیي،معنیویتي

اصییليِجسییماني(،)Physicalروانییي()Psychological/Mentalواجتمییاعي

برخاستهازادیانالهيوبرساختهتعالیموحیانياست،وبهنظرمیيرسید

()Socialاست؛لیکنبایداذعیانداشیتكیهسیالمتمعنیوي(

Spiritual

دستكمدرادیانتوحیدي،اینمقولهازجوهريواحدبرخورداراست؛اما


،)healthیکيازابعادمهمدرمنظومةسالمتانسانياستودراینتقسیم

معنویتسکوالر،كهمعنویتمنهايدیناسیتودردورهمیاروا یافتیه

مغفو ماندهاست،وبراساسدیدگاهكلگرایانه(،)Holisticنبایدسالمت

است،وشقوقوفروعمختلفومتنوعيدارد.اینتکثر،ازسویيناشياز

رامنحصردرسالمتماديوجسیمانيانگاشیت؛بلکیهباییدسیالمترا

تکثرهواهايبانیانآن،وازدیگرسوناشيازتهيبودنآنازحقیقتو


واجتماعيِانسانرادربرگیرد(ابوالقاسمي،1341،ص)94-05وعالوهبر

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نحويتعریفكردكههمةجهاتوجنبههايجسماني،روانيوروحي،

به
اینابعاد،سالمتمعنويرانیزبهآنهابایدافزود.

موضوعسالمتمعنوي،بحثيدشوارودیریابوطبعاًبسطمسائلآن
زمانبَراست؛چهآنکهموضوعمعنویت()Spiritualityدارايزوایاوخباییا،

891

 .1مدرسخار فقهواصو حوزهواستادتمامپژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالمي.
* .2دانشیارپژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالمي.
نمونوتناقضآمیزاسیتو

 .3مابراینباوریمكهمعنویتسکوالریاغیردیني،تعبیريتعارض
برايمطالعةبیشتر،ر.ك:رشاد،1311،ص.)10-91

درواقع«معنامنهايمعنا»است(
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چكيده

مباني سالمت معنوي

عمقاست.بهتعبییردیگیر:چیونمعنوییتهیايسیکوالرفاقیدگیوهرو

معتبراسالميفراچنگآمیدهوتضیمینكننید سیالمتجسیمانيومعنیوي

گرانیگاهند،سیا وپرنوسانند.

انسانباشد،بهدلیلضعفسنداخبارمورداستناد،دستییافتنينیسیت؛امیا

چنانکهاشارهشد:آنچهدرایننوشتهدرپيآنیم،تبییینمبیانيسیالمت
معنويبارویکرداسالمياستكهبالطبعازمعنویتيسرچشمهميگییردكیه

«طبسنتي»وایرانيدرسنّتماوجودداشتهوتاحیديهیماكنیونوجیود
داردوميتوانآنرااصالح،ارتقاوحتيبسطدادوبهكاربست.


برخاستهازمنابعمعتبردینيومسیتنبَطازمتیونمقیدساسیالمي(قیرآنو
حدیث)است،ومباحثقرآنينقشيكامالًمحوريدراینمیاندارند.



 .1تعريف سالمت معنوي

درپژوهشازمسائلمختلفازجملهدربابسالمتمعنوياسالمي،

1

منطقاًبایدابتدابهتبیینكلیاتومباني،سپسبهجزئییاتومسیائلآن

برخيتعاریفموجودوارائهشده،پرداختهشود ؛سپستعرییفمختیاراز

كهمسائلوگزارههاهموارهبرمباني

پرداخت؛چهبهطورعامچنیناست


سالمتمعنويبارویکرداسالميعرضهشود.

وپیشانگارههاابتنادارندوبهطورخاصچناناستكههرمبحثيكهبیا

 .1درتعاریفارائهشیدهازسیالمتمعنیوي،بعضیيخلیطوخطاهیادر

رویکرداسالميموردواكاويوپژوهشقیرارمیيگییرد،باییدازمبیانيو

مفاهیمواصطالحاتكلیديبهچشمميخوردكهدرزیربهبرخیياز

فرضهاياسالمينشأتگرفتهباشد.
پیش 


هااشارهميشود:


آن

ودیرینهايبهدیرینگيادیان

موضوعسالمتمعنوي،هرچندپیشینه




گاهسالمتبه«رفاه»()Welfareفروكاستهشدهاست؛سالمتمعنوي،

االهيكههمزادبشرنددارد،امادرافقمعرفتومقامبحثمقولهايجدید


بهرفاهمعنويتقلیلیافتهاست.ایندرحالياسیتكیهرفیاهغییراز

قلمدادميشودوپژوهشدرآنابتداازسويمحققانغربیيطیرحشیده


سالمتاست.رفاه،معاد آسایش،آسیودگيوبهزیسیتياسیت؛امیا

است.بهرغمایننکتهامادرمغربزمیننیزبهاینموضیوعآنچنیانكیه

سالمتوصحت،برابراستباعافیت،وبريبیودنازعییبوآفیت.

بایستهوشایستهاست،پرداختهنشدهاست.درمیانكشورهاياسیالمي،

اگرچهميتوانرفاهوسالمترابیاهممیرتبطدانسیت؛چیهبیهنظیر

بیشازهمه،ایراندغدغهایینموضیوعراداشیته،خصوصیاًمحققیاندر

ميرسدایندودارايترابطوتعاملمتقابلهستند(رفاه،ممکناست

سا هاياخیرورودجديدرآنكردهوبرخيكتبومقاالتنیزدرایین

ینكنند سالمتِبهترِانسانباشیدوسیالمتنییز
دربرخيمواردْتأم 

عرصهبهرشتةتحریردرآمدهاند.


؛اماایندوبهلحاظماهوي

ميتواندبهرفاهِبیشترِانسانمددبرساند)
عینهمنیستند،وبهطریقاوليسالمتمعنوي،نميتواندبیهرفیاه

لیکناوّالً:همچنانادبیاتعلمياینقلمروعلميفقیراستوجیايكیار
ودامنگستردراینبارهباقياسیت.وثانییاًتحقیقیاتونظیرات

پژوهشيِژرف
موجودگاهفاقدسالستوسالمتمعرفتياستوازآفتالتقاطرنجميبیرد،

معنويفروكاستهشود.


گاهسالمتمعنويعمیالًبیهسیالمت«روانیيوروحیي»ییاسیالمت

چراكهدرآنهاسعيشدهتاازادبیاتغیربیوميوعمیدتاًغربیيبهیرهگییري

«اجتماعي»كهپیشتربهآنهااشارهكردیم،فروكاستهشیدهاسیت؛در

شود؛ثالثاًگاهدراینتحقیقاتحتيموضوعومحیطبحیثنییزدچیارابهیام

حاليكهاینهابهلحاظماهويباهممتفاوتاند.البتهسالمتمعنويبیا

استوبهدرستيفهمنشدهاست؛چنانكهبعضاًخلطوخطاهیاياساسیيدر

سالمتروانيوسالمتاجتماعيدرپیوندِمسیتقیموتعامیلِمثبیتو

مفاهیمواصطالحاتكلیدياینعرصیهبیهچشیممیيخیوردكیهدربخیش

دوسویهاست(سالمتمعنوي،ميتواندتأمینكننید سیالمتروانیيو

واپسیناینمسوّدهبهبرخيازآنهااشارهخواهیمكرد.

روحيفردباشدوسالمتروانیيوروحیينییزمیيتوانیدبیهسیالمت

الزماستدراینبخشمقا بهایننکتةمهمنیزاشارهكنیمكه

معنییويانسییانمییددبرسییاند؛چنییانكییهسییالمتمعنییوي،مییيتوانیید

توجهبهمباحث«علمالینفس»وروح شناسیيدرحکمیتومعرفیت

تأمینكنند سالمتاجتماعيباشدوسالمتاجتماعينیزميتواندبیه

اسالمي( تفسیر،فلسفه،كالموعرفان)یکضرورتجدياست؛چیه

سالمتمعنويانسانمددبرساند).درعینحا ،بایدتوجهداشتكیه

بستروبارگاهسالمتمعنوي«نفس»انسانياستو«جسم»مجا و

بستروبارگاهسالمتمعنوينفسیاروحانساناسیتوبیدینجهیت

مجاليبروزوظهورعینيآناست.

ميتواندموجبسالمتروانيومایةسالمتاجتماعي(چیهاجتمیاعرا

ذكرایننکتهدراینجاشایدخاليازفایدهنباشدكیهبرخیيدردودهیة
اخیرميكوشند«طباسیالمي»تولییدكننید،وآنراچونیانسیایرمعیارف
اسالمي(كالم،فقهواخالق)بهمثابهضلعيازاضالعهندسهمعرفتيدیینبیه
اسالمنسبتدهند،امااینادعابدینتعبیربهشدتمحیلتامیلاسیت.طیب

سرجمعافرادبدانیموصرفاًوجوداعتباريِمحضبرايآنلحاظكنیم؛
وچهبراياجتماعْوجودمستقلومنحازيدرنظربگیریم)شود.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1درنوشتارحاضر،قصدورودجديدرنقددیدگاهمحققانمحترميكهبهتعریفسالمت

معرفتدستگاهوار(دانش)فراهمآمدهازانباشتگزارههیاو

اسالميبهمعناي«

بارهبسندهكردهایم؛لذاازذكرنامآنان


اندرانداریموبهمالحظاتيدراین

معنويپرداخته

آموزههایيكهتمامابراساسمنطقحجت(بلکهكاشف)ازمتنومنابعنقلیي

اجتنابميكنیم.
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دربابتعریفسالمتمعنوي،بایستهاستابتدابهمالحظاتيناظربه

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت



تقلیلیافتهوآندویکسانانگاشتهشدهاست.وليسالمتمعنويو

وساحاتدیگرسالمت،رابطهْدوسویهوتأثیروتأثرمتقابلبرقیراراسیت؛چیه

سالمتاخالقينیزهرچندبایکدیگردرترابطوتعاملانید(سیالمت

همدینومعنویت،باعثجسموروحسالمميشودوهمجسیموروحسیالم

معنوي،ممکناستتضمینكنند سالمتاخالقیيباشیدوسیالمت

گرایيرافراهمميآورد.


زمینةدینداريومعنویت

اخالقينیزميتواندبهسالمتمعنويمددبرساند)؛اماحتیياییندو

 .2دربرخيتعاریفارائهشدهازسالمتمعنیوي،صیرفاًسیهركینییامقیام

نیزماهیتاًعینهمنیستند؛چهسالمتاخالقي،بُعديازابعیادمهیم

برجستهشدهاست«:بینش»«،گرایش»و«كنش».مقامبیینش،مربیوط

سالمتمعنوياستوالبتههمةآننیست.درواقع؛ازآنجاكهاخالق

بهنظامشناخت()Cognitionوعقیده()Beliefاست؛مقامگرایش،میرتبط

دستكمدرتلقيمعناگراجزئيازمعنویتاست؛پسسالمتاخالقي


بارغبتوتمایل()Tendencyاسیت؛ومقیامكینش،درارتبیاطبیارفتیار

نیزميتواندجزئيازسالمتمعنويلحاظشود.


()Behaviorوعمل()Actionاست.قطعاًایینسیهركین،دارايجایگیاهي

درموارددیگر،اگرچهمفهومسالمتمعنويبهدرستيتلقيشیدهاسیت؛

محوريدرسالمتمعنويهستندودراینتردیدينیست؛لییکنركین

لیکنسالمتمعنويبهمثابهیکابزارییا«كیارافزار»()Instrumentلحیاظ

دیگرينیزوجودداردكهشایستهاستدرتعریفسالمتمعنیويلحیاظ

شدهاستكهميتواندبهسالمتجسماني(یاسیالمتروانیيوروحیي)

شیودوآنركیین«میینش»اسیتكییهدرواقییعمربیوطبییهمقییاماخییالق

انسانوكاهشآالمجسمي(یارواني)ويمددبرساند.

()Moralityاستكهدرجايخودبسیارمهماستوچنیانكیهپییشتیر

بهدرستياظهارنظرشدهاستكهدونگاهورویکردبهسالمتمعنوي

اشارهشد،سالمتاخالقيبُعدیاجزئيازسالمتمعنوياست.

وجوددارد:یکينگاهحداقليكهآنرابهمثابهیکابزارلحیاظمیيكنید؛

رابطةمیانسهركنبینش،گرایشوكنش،چنینبیانشدهاست:بیینش+

یعنينگاهيمحدودبهدرمانجسیمانيبیمیارانبراسیاسشیاخصهیاي

گرایش=كینش؛بیهعبیارتدیگیر:شیناخت+رغبیت=رفتیار(جاللیي،1315،

معنوي،ودیگرينگاهحداكثريكهآنرادرعرْضسالمتجسمانيقرار

ص.)90-95لذاآشکاراستكهبینش،گرایشوكنش،سهچیزِمختلفاند.اما

ميدهد؛یعنيبهدنبا توسعةسالمتدرمعنايعاموكیلگرایانیةآندر

بایداذعانداشتكهمنشنیزغیرازاینسهبعد(بینش،گرایشوكنش)اسیت.

فردوجامعهاست.هریکازایندونگاه،سیازكارولیوازمخیاصخیودرا

تفاوتمنش(اخالق)بابینش(شناختوعقیده)روشناست؛چهاخالق،مبتني

ميطلبد(ابوالقاسمي،1341،ص.)05-01


برشناختوعقید انساناست؛بیهعبیارتي،شیناختوعقیید انسیان،اصیو 

امادربابنگاهابزاريبهسالمتمعنويبایداذعیانداشیتكیهسیالمت

اخالقيويراتعیینميكند؛پسنقشفاعلِبيواسطةاخیالقراداردواخیالق

معنوي،خوددارايبُعديویژهاست؛بلکهدراسالم،عمیقترینبعیدصیحتو

معلو ِبيواسطةآناست.همچنینمنش(اخالق)،باگرایش(رغبیتوتماییل)

سالمتحیاتانسانيبهشمارميآید؛چهدرانسیانشناسیياسیالمي،وجیود

نیزتفاوتدارد؛چهاخالقیاتصرفاًیکدستهازگیرایشهیايانسیانهسیتندو

انسان،منحصردرجسماونیست؛بلکهشئونمختلفيازجملهجسیم،نفیسو

گرایشهايغیراخالقيیاحتيضداخالقينیزوجوددارندولذاگیرایش،اعیماز

روح،هویت(شاكله)،اجتمیاعو...رانییزدربیردارد،وجسیمنیاز تیرینافیق

ميتیوانبیه
اخالقاست.امادربابتفاوتمنش(اخالق)باكنش(رفتاروعمل) 

وجوديآدمياست،وازاینروبایدبهسالمتمعنوي(كهمتعلّقبهژرفترین

دیدگاهاستادمطهرياستنادكردكهاخالقاجماالًعبیارتاسیتازسلسیلهاياز

افقوجوديانساناست)بهطورمستقلنگریستهشود؛نهصرفاًبهمثابهابیزاري

خصلتهاوملکاتپسندید اكتسابيكهانسانآنهیارابیهعنیواناصیو ثابیت،

كهمایةنیلبهسالمتجسمانيوحتاسالمتروانيوروحيميشود.


مطلقوعامميپذیرد؛امارفتارعبارتاستازپییادهسیازياییناصیو درعیالم

همچنینبایدتوجهداشتكهاگرچهآنگونهكهپیشتراشیارهشید،

خار كهدرشرایطمختلف،اختالفميیابد(مطهري،1340،ص.)511

بینسالمتمعنويوسالمتجسماني،تعاملوتعاطيبرقراراسیت؛امیا

 .3گاهدربرخيتعاریف،سالمتمعنوي،بهمثابهییک«فیراروي»تلقیي

ایندوعینهمنیستند؛چه«علماألدیان»یکچیزاستو«علماألبدان»

شدهاست؛حا آنکهسالمتمعنويبیشازاینکهیکفرارويباشد،

چیزيدیگر.1سالمتمعنويِمستنبَطازقرآنوروایات،مرتبطباقلمیرو

یک«فراشدگي»ودرواقعیک«فرابودگي»است.فراروي،صرفاًییک

علماألدیان(بهتعبیريدینشناسي)است؛اماسالمتجسماني،موضیوع

حركتاست؛امافراشدگيوفرابودگي،یکوضیعیتاسیت.سیالمت

علماألبدان(بهتعبیريطبیاپزشکي)است.لذاازاینجهتنیزبایدبیه

معنوي،گذشتهازاینکهیکعزموحركتانسانبیهسیويوضیعیت

سالمتمعنويبهطورمستقلنگاهكرد.


مطلوباست،یکوضعیتتثبیتشد مطلوباست(ایینتفیاوت،از

اگرهمدریکافقازپژوهشدرسالمتمعنويالزمباشدبانگیاهابیزاري
بهسالمتمعنويتوجهشود،بازهمكافينیستصرفاًبهنقشابزاريسیالمت
معنويدرایجادسالمتجسمانيیاسالمتروانيواجتماعيپرداختیهشیود؛
بلکههمچنینالزماستبهنقشابزاريسالمتجسمانيیاسیالمتروانیيو

022

سنختفاوت«حا »و«مقام»درعرفاناسالمياست).

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1اشارهبهحدیثمنسوببهپیامبراعظم(ص)؛العلمعلمانعلیماألدییانوعلیماألبیدان.
ظاهراًاینحدیث،فاقداستنادقطعياست.
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گاهدرمواردي،سالمتمعنويبهسالمت«اخالقیي»()Moral health

اجتماعيدرسالمتمعنوينیزتوجهشود؛زیرامیانسالمتمعنويواضیالع

مباني سالمت معنوي

نکتهايدیگردربابتعریفسالمتمعنوي،قابلتوجهاستوآناینکه

 .14كجایي(پژوهشدربارهنسبتومناسباتمضافٌالیهبا.)...

سالمتمعنوي،دارايدوبُعد«فردي»و«اجتماعي»استولذانباییدآنرا

هندسهمباحثمضافٌالیه).

 .25چیدمان(پژوهشدربارهعلتصوري/

منحصردربعدفرديدانست؛چهدستكماسالمومعنویتبرخاستهازآن،

پژوهشدربارههندسهمعرفتيمباحثمضافٌالیه،اگر

ساختشناخت(

.21

دردوقلمروفرديواجتماعيحضوروبیروزداردوصیرفاًدرقلمیروفیردي
خالصهنميشود.درواقع؛نظاماتاجتماعيِمنبعثازاسیالم،همیةزواییاي
اجتماعيبشرازقبیلاقتصاد،سیاست،میدیریت،حقیوقواخیالقرادربیر
براساسمجموعةنکاتفوق،تعریفماازسالمتمعنويبیارویکیرد
اسالميممکناستچنینباشد«:فرابودگيِفردوجامعهورهیایيآناز

هاوابزارهايسرهآزمایيدرمضافٌالیه،

 .22سنجمان(پژوهشدرباره 
شیوه
آنگاهكهازجنسمعرفتباشد).

 .23بودایي(پژوهشمعرفتي یعقالنيدرتاریخپیدایش،پیشیینهكیاوي،
تطوراتخردوكالنمضافٌالیه).
 .29چیهآییي/آینیدهپژوهیي(گمانییهورزيوگمانیهنگیاريدربیارهآینییده

تعلّقاتدونمادي،تحتتعلیماتوحییاني،درابعیادوسیاحاتوجیودي

مضافٌالیه).

چهارگانه:بینشي،گرایشي،منشيوكنشي».





 .2پرسشهاي اساسی سالمت معنوي
برايپژوهشدرموضوعسالمتمعنیوي،پرسیشهیايمهمیيوجیود

ب) پرسشهاي خاص مبحث سالمت معنوي
 .1چیستایي(پژوهشدربارهماهیتسالمتمعنیوي)سیالمتمعنیوي
چیست؟

هاپاسخدادهشود؛اینپرسشهاطبعاًازكلیاتومبیانيِ


دارندكهبایدبهآن

اینپرسش،ناظربه«چیستيشناسيِ»سالمتمعنوياستودرآن

اینمبحثاستكهميتوانازآنبه«فلسفةسالمتمعنوي»تعبیركیردو

تعریفسالمتمعنويمطرحميشود؛بهایینقصیدكیهماهییتییا

هاعبارتانداز:


اهماینپرسش
قلمدادميشود.1

قسمياز«فلسفةمضاف»

چیستيآنتبیینشود.
 .2هستایي(وجودشناسيسالمتمعنوي)آییاسیالمتمعنیوي،امیري

الف) فهرست مشترك مباحث انواع فلسفههاي مضاف

موجوداستواگرموجوداست،وجودآنحقیقياستیااعتباري؟

 .1هستایي(وجودشناسيمضافٌالیه).

هستيشناسيِ»سالمتمعنوياستودرآنبه

اینپرسش،ناظربه«

 .2آیایي(پژوهشدربارهامکانتصوريمضافٌالیهدرمقامثبوت).

وجودیاعدمسالمتمعنويپرداختهميشودواینکهاگیرآنامیري
2

 .3چیستایي(پژوهشدربارهماهیتمضافٌالیه).

موجوداست،نوعوجودآنكداماست(حقیقياستیااعتباري) .

 .9باشایي/هستبود( پژوهشدربارهامکانتصدیقيمضافٌ الیهدر



مقاماثبات).
مؤلفهها/اجزايمضافٌالیه).
 .0چهایي(پژوهشدربارهعلتمادي /

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1بهتلقيما،فلسفةمضاف(،)Philosophy ofعبارتاستاز«دانیشمطالعیةفرانگیر-عقالنیيِ
یکعلمیارشتةعلمي،یاامردستگاهوارانگاشتةحقیقيیااعتباري،معرفتيیاغیرمعرفتیي،


پژوهشدربارهماقبلالمباديمضافٌالیه).

انگارهها(
فراپیش 

.5

برايدستیابيبهاحکامكليِفرابخشيوبخشيِمضیافالییه»(رشیاد،1349،ص.)21-35

 .1انگارههاوپیشانگارهها(پژوهشدربارهمباديقریبهومباديوسیطه

فلسفةمضافاجماالًبردوقسماست:فلسفةمضافبهمعارفودانشهیاوفلسیفةمضیاف

مولّدمضافٌالیهومسائلآن).
 .1چرایي(پرسشازعلتفاعليسالمتمعنوي).
 .4برایي(پرسشازعلتغایيسالمتمعنوي).
پژوهشدربارهمعرفتشناسيمضافٌالیه).

 .15شناختمان(
 .11ازآني(پژوهشدربارهمصادرعلم/مناشيامرمضافٌالیه).

فلسفةمضافبهمعارفیادانشها،مانندفلسفةپزشکي،فلسیفةمنطیق،

بهمقولههایاامور.
فلسفةعلوماجتماعي،فلسفةعلومسیاسي؛فلسفةمضافبهمقولههایاامیور،ماننیدفلسیفة

سیاست،فلسفةزبان،فلسفةذهنوفلسفةسالمتمعنوي(كهمحلبحثماست).
 .2حقیقيواعتباري،دارايمعانيوتعابیرمختلفيهستند؛امااجماالًگفتهميشود،وجود
یاموجودبردوقسماست:حقیقيواعتباري.حقیقي،آناستكهواقعاًدرعیالمخیار 
تحققدارد؛مانندخدا،فرشتگان،انسانهاواشیايمادي؛امااعتباري،آناستكهواقعاً
درظرفخار وجودنداردوصرفاًامرياستكهشرعیاعرفیاذهنِعقالآنرابیراي

پژوهشدربارهروششناسيتکونوتطورمضافٌالیه).

 .12روشگان(

اغراضعمليدرزندگيانسانوضعكردهاند؛مانندملکیت،ریاستو...امیاآنچیهداراي

پژوهشدربارهفوائدودستآوردهايمضافٌالیه).

 .13كارایي/سودمان(

اهمیتویژهاست،تقسیماداركاتانسانبهحقیقیيواعتبیارياسیت.ادراكحقیقیي،

 .19چنداني(پژوهشدربارهقلمرو/كمیتمضافٌالیه).

األمراست؛اماادراكاعتباري،فرضياستذهنيكهبراي

انعکاسذهنيِواقعیتونفس
رفعحوائجایجادميشودووضعيوقراردادياستوسروكاريباواقعیتنیدارد.ادراك

گونهشناسي(پژوهشدربارهاقسام/انواعمضافٌالیه).
 .10چندگاني /

اعتباريبهنوبةخودبردوقسماست:اعتباريِقبیلاججتمیاعییاعمیومي؛ماننیداصیل

 .15بایایي(پژوهشدربارهضرورتمضافٌالیه).

«وجوب»،واعتباريِبعداججتماعیاخصوصي؛مانندقواعدجاريدرعلماصو ،فقیهو

 .11شایایي(پژوهشدربارهحسنوروایيمضافٌالیه).

برايمطالعةبیشتر،ر.ك:مطهري،1345،ص311-312وطباطبائي،1921،

حقوق(

 .11برینگي(پژوهشدربارهكما مضافٌالیه).

ص.)393-301
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Downloaded from ijhp.ir at 22:44 +0430 on Tuesday June 8th 2021

ميگیرند؛پسسالمتمعنوي،دارايزاویةاجتماعينیزاست.


ازجنسمعرفتباشد).

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

 .3آیایيسالمتمعنیوي(آییاسیالمتمعنیوي،ممکیناسیت؟آییایي
(پژوهشدربارهامکانسالمتمعنويدرمقامثبوت).
اینپرسش،ناظربه«امکانشناسيتصوريِ»سالمتمعنوياسیتو

اینپرسش،ناظربه«محاسنِ»سالمتمعنويدرعرصههايفرديو
اجتماعياست.
 .13برینگيسالمتمعنوي(آیاسالمتمعنوي،یکكما است؟)

مرتبطبامقام«ثبوت»(درمقابلِمقاماثبات)است.1دراینجیابحیث

اینپرسش،ناظربه«كما بودگيِ»سالمتمعنوياستودرآنبیه

ميشودكهآیاسالمتمعنوي،درظرفخویشوبهنحیوفیينفسیه،

اینبحثپرداختهميشودكهاگرسالمتمعنويییکكمیا اسیت،


ممکناستاساساًتصورشودیانه.

اینكما بهچهنحواستوچهحدودوثغوريدارد.

معنويوجوددارد؟)

ميشود؟)


اینپرسش،ناظربه«امکانشناسيتصیدیقيِ»سیالمتمعنیوياسیتو

اینپرسش،ناظربه«علتمادي»سالمتمعنوياسیتودرآنبیه

دراینجابحثميشود

مرتبطبامقام«اثبات»(درمقابلِمقامثبوت)است.

اینبحثمهمپرداختهميشودكهعناصیرسیازند سیالمتمعنیوي

كهآیاوجودوتحققسالمتمعنوي،درظرفخار وبرايما(درجامعة

چیست.طبعاًاگرایناجزاوعناصرموجودباشیند،سیالمتمعنیوي

،ممکناستتصدیقشودیانه؛هرچندبهطورنسبي.

بشريِكنوني)

نحوبالفعلتحققميیابد.

عمالًوبه

پژوهشدربارهعلتمادي،مؤلفههاواجزايسالمتمعنوي).

 .0چهایي(
 .5پیشانگاشتههايسالمتمعنويچیست؟پیشازبحیثازسیالمت

 .10جایگاهسالمتمعنويدرجغرافیايسالمت.
سالمتمعنويبادیگرسالمتها

اینپرسش،ناظربه«ربطونسبتِ»

معنوي،ازچهاموريبایدبحثكرد؟

وارزشهاستودرآنبهاینبحثپرداختیهمیيشیودكیهسیالمت

اینپرسش،ناظربه«مباني»و«پیشفرضها»يبحثوتحقییقدر

معنويدراینمیانازچهشأنوجایگاهيبرخورداراست.

فرضها،اموريهستندكهموضوع
مبانيوپیش 

سالمتمعنوياست.

سالمتمعنويدارايچهالیههایياست؟

.15

سالمتمعنوي،مبتنيبرآنهاستوازابتدافرضگرفتهمیيشیوند.2

اینپرسش،ناظربه«مراتبِ»سالمتمعنوياسیتودرآنبیهایین

فییرضهییايسییالمتمعنییوي،ممکییناسییتبییه

مبییانيوپیییش

بحثپرداختهميشودكهسالمتمعنويازكجاآغازمیيشیودوبیه

معرفیتشییناختي،هسیتيشییناختي،خداشیناختي،انسییانشییناختي،

كجاميانجامد؛یابهتعبیري،مهندسيوفرایندآنچیست.


شناختي،ارزششناختيو...تقسیمشوند.


دین
 .1چرایي(پرسشازعلتفاعليسالمتمعنوي).اینپرسش،نیاظربیه
«فاعل»(علتفاعلي)سالمتمعنوياست.
 .1برایي(پرسشازعلتغایيسالمتمعنوي).درذیلآنممکناست
بهاینبحثنیزپرداختهشودكهسالمتجسیماني،ازآثیارسیالمت
معنوياست؛نهازغایاتآن.
 .4روشمطالعهوتحقیقدرموضوعسالمتمعنويچیست؟

 .11سالمتمعنويدارايچهاقساموانواعياست؟
اینپرسش،ناظربه«گونهشناسيِ»سالمتمعنوياستودرآنبیه
اینبحثمهمپرداختهميشودكهسالمتمعنیويبیرچیهاقسیامي

استوچهفروعوشعوبيدارد.
 .11معرفییت شناسییيسییالمتمعنییوي.آیییا سییالمتمعنییويحیییث
شناختاريدارد؟چگونهمي توانسالمتمعنويراشناخت؟ایین
پرسش،ناظربه«شاخصهها» يسالمتمعنوياستودرآنبیه

اینپرسش،ناظربه«روششناسيِ»مطالعهسالمتمعنوياستودرآنبه

اینبحثبسیارمهمپرداختهمي شودكهسالمتمعنويدرفردو

روشیامِتُدبحثوتحقیقدراینموضوعپرداختهميشود؛چهتحقییقدرهیر

جامعهبراساسچهشاخصههایيمي تواندسنجیدهشودوآشکار

ايروشمرتبطومتناسبخودراميطلبد.


عرصه

استكهتامعیارهاوشاخص هایيبرايسنجشسالمتمعنیوي

 .15بایایيسالمتمعنوي(چهاندازهسالمتمعنويالزماست؟)

وجودنداشتهباشند،عمالًنمي توانوضیعیتفیردوجامعیهرااز

اینپرسش،ناظربه«لزوموضرورتِ»سالمتمعنوياسیتودرآن
بهنسبتسالمتمعنويبادیگرنیازهايجامعهنیزپرداختهميشود
تاازاینرهگذر،لزومآننیزبهترودقیقترمشخصشود.

سالمتمعنويچهكاركردهايوسودمنديهایيدارد؟

.11
اینپرسش،ناظربه«كاركردهاوفوایدِ»سالمتمعنوياستودرآن
يدرعرصههايفرديواجتماعي

بهكارایيهايمختلفسالمتمعنو

اند،پرداختهميشود.


ونیزفوایديكهبرآنمترتب
 .12شایایيسالمتمعنوي.

020

حیثمیزانبرخورداريازآنتعیینكرد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
مراداهلفلسفهازمقامثبوت،مقامواقعونفساألمروشيءفیينفسیهاسیتوازمقیام

.1
اثبات،مقامشيءبرايماونزدماست.اجماالًاشیايعالم،وجوديبیرايخودشیان(بیه
خوديخود)دارندكهاینمقامثبوتاستووجوديبرايمادارندكهاینمقیاماثبیات
دوباهممتفاوتاند(مطهري،1315،ص.)253


استواین
 .2بهباورما،مبانيعلومبردوقسماند:مبانيقریبه(پیشانگارههایاپیشفرضها)ومبیانيبعییده
(فراپیشانگارههایافراپیشفرضها).پیشانگارههاآندستهازمبیانيهسیتندكیهگیزارههیاي
انگارههیاآندسیتهازمبیانيهسیتند
واسطه،مبتنيبرآنهاهستند؛امافراپیش 

علمي،بهنحوبي
نحوباواسطه،مبتنيبرآنهاهستند(رشاد،1311،ص.)5-1
هايعلمي،به 


كهگزاره
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 .9باشایي/هستبودسالمتمعنوي(آیااكنونودرمقاماثبات،سالمت

 .19مؤلفههايسالمتمعنوي(اینمقولهازچهامیورواجزاییيتشیکیل

مباني سالمت معنوي

 .3سالمت معنوي در قرآن
تعابیرخاصيدرقرآنمجیدوجوددارندكهبیاموضیوعسیالمتمعنیوي

براساساینآیه«،عدماطمینانبهجبهةحق»ییکمیرضمعنیوي
سويدشمنميشود.لذا«اطمینانبهحقو


استوباعثگرایشانسانبه

مرتبطاند؛ازجمله«قلبسلیم»«،حییاتطیبیه»«،نفیسمطمئنیه»و...امیا

حقیقت»،نشانةسالمتمعنوياست.

بهنظرميرسدتعبیرنخست(قلبسلیم)،شایدنزدیکترینتعبیربهاصیطالح

« .3إذیَقو المنافقونوالذینفيقلوبهممرضٌغرَّهوالءدیینُهمومَین

شاخصههايسالمتمعنوي،بررسيآیاتياسیتكیهتعبییرنخسیتدرآنهیا

«هنگاميكهمنافقانوآنهاكیهدرد هایشیانییکبیمیارياسیت

بهكاررفتهاست(ر.ك:شعراء11-14/وصافات19-10/وتفاسیراینآییات)

ميگویند:اینگیروه(مسیلمانان)رادینشیانمغیرورسیاختهاسیت؛

ودراینبارهكارهایيدركشورانجامشدهاست(براينمونیه،ر.ك:اسیدزندي،

درحاليكههركسبرخیداتوكیلكنید(پییروزمیيشیود).خداونید

،1343ص100-153ومظاهريسییف،1341،ص133-130ومعیارفو

قدرتمندوحکیماست».

اسییدي،1345،ص13-19ونیییزفیییروزي،اسییماعیليومعتمییدي،1342،

براساساینآیه«،عدمباوربهحقانیتدین»،یکمرضمعنوياست

ص)95-91والبتههنوزهمظرفیتكارِبیشتردراینعرصهوجیوددارد.امیا

وناشيازعدمتوكلاستوباعثبياعتمیاديبیهدیینمیيشیود؛پیس


ازسويدیگر؛هرچیزيراباضدشميتوانشناخت1؛لذاتعرییفچییزيبیه


«توكل»،مایةسالمتمعنوياست.توكلكننده،براینباوراستكهخدا

غایت،فایده،روش،موضوع،كاركرد،آثاروعالئم،و...وجوددارد؛امیاتعرییف

قويوحکیماستونهایتاًجبهةحقپیروزاست.

چیزيبهضدهمآنممکناست.دراینصورت؛ابتداباییدبررسیيكیردكیه

« .9وأماالذینفيقلوبِهممرضٌفزادتهمرجساإليرجسِهموماتواوهم

«مرضمعنوي»چیست،سپسميتواندریافتكهسالمتمعنیويچیسیت.

كافرون»(توبه.)120/

قرآنازاینشیوهبسیاراستفادهكردهاست.درآیاتبسیاريبیانميشودكیه

واماآنهیاكیهدرد هایشیانییکبیمیارياسیت،پلییديايبیر

«

چهافراديداراي«قلبمریض»هستند.بامالحظةاینآیاتميتیوانبرخیي

پلیدیشانافزودهاست؛وازدنیارفتنددرحاليكهكافربودند».


ابعادوشاخصههايسالمتمعنويرانیزكشفكرد.ازبابنمونیه،بیهمیوارد

براساساینآیه«،عدمطهارتباطن»(رجس)ییکمیرضمعنیوي

زیراشارهميكنیم:


است؛لذا«طهارتباطن»،نشانةسالمتمعنوياست.

« .1ومنالناسمنیَقو ُآمناباهللِوبالیوماآلخِیرومیاهیمبمیؤمنین،

« .0لیَجعلمایُلقِيالشیطانُفتنةًللذینفیيقلیوبهممیرضٌوالقاسییةِ

یخادعوناهللوالذینآمنواومایخدعوناالأنفسَهمومایَشعُرون،في

قلوبُهموإنالظالمینلفيشِقاقبعید»(حج.)03/

قلوبهممرضٌوزادهماهللُمرضا»(بقره.)1-15/

«هدفاینبودكهخداوندالقايشیطانراآزمونيقراردهدبرايآنها

«گروهيازمردمكسانيهستندكهميگوینید:بیهخیداوروزرسیتاخیز

هایشانیکبیمارياستوآنهاكهسنگد اند؛وظالمیان

كهدرد 

ایمانآوردهایم؛درحاليكهایمانندارنید.میيخواهنیدخیداومؤمنیانرا

درعداوتشدیددورازحققرارگرفتهاند».


دهند؛ونميفهمنید.در


رافریبنمي
فریبدهند؛درحاليكهجزخودشان

براساساینآیه«،قساوتقلب»یکمرضمعنوياست.لذا«ترحم»،

د هايآنانیکبیمارياستوخداوندبربیماريآنانافزودهاست».

«محبت»و«شفقت»،نشانةسالمتمعنوياست.

براساساینآیات«،نفاق»یکمرضمعنوياست؛پس«ایمان»كیه

« .5أفيقلوبهممرضٌأمارتابواأمیخافونأنیَحیفَاهللُعلیهمورسولُه

مقابلنفاقاست،مایةسالمتمعنوياست.همچنیننفسِنفاق«،شک»

بلاولئکهمالظالمون»(نور.)05/

استكهیکمرضقلبياست؛پسمقابلشیک،یعنیي«یقیین»،باعیث

«آیادرد هایشانیکبیمارياستیادچارشکاندییامیيترسیندكیه

سالمتمعنوياست.2

خداوپیامبرشبهآنانظلمروادارند؛بلکهآنهاخودشانظالمهستند».

« .2فتريالذینفيقلوبِهممیرضٌیُسیارعونفییهمیقولیوننخشیيأن



تُصیبنادائر ٌفعسياهللُأنیاتيَبالفتحاوأمرٍمنعندِهفیُصبِحواعلیي
مااسرّوافيانفسهمنادمین»(مائده.)02/

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1اشارهبهقاعد مشهور«تعرفاألشیاءبأضدادها».
كهگاهدرقرآنمنفورترازكافراناند)قلباًبیمارندوخیدابیر

 .2طبقتعبیرقرآن،منافقین(

بیمارياست،ميبینیيكیهدر

«پسكسانيراكهدرد هایشانیک

بیماريشانميافزاید.البتهاینبدانمعنانیستكهخدايتعاليارادهكردهكیهمنیافق

(دوستيبیادشیمنان)بیریکیدیگرپیشیيمیيگیرنیدومیيگوینید:

منافقترشود.خداكما وخیرمطلقاستوبدخواههیی انسیانينیسیت.امیاسیامانة

ميترسیمحادثهايبرايمااتفاقبیفتد!(ونیازبهكمکآنهیاداشیته

هستيونظامجهانچناناستكهكنشورفتیارانسیانبازخوردهیايخاصیيداردو
اثرشبهخودفردبرميشودوازآنجاكههمةهستيتحتارادهالهياسیت،خیداهمیة


باشیم).شایدخداوندپیروزيیاحادثهدیگريازسويخود(بیهنفیع

اتفاقاترابهخویشتننسبتميدهد؛حتيبرخياتفاقاتيكهانسانبااراد خودشآنها

مسلمانان)پیشبییاوردواییندسیته،ازآنچیهدردرونشیانپنهیان

رارقمزدهاست.لذااگرمرضقلبيِانسان(همانندمرضجسمياو)مداوانشود،تشدید

داشتند،پشیمانگردند».

ترميشود.
ومشکلانسانافزون 

وبدخیمميشود
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سالمتمعنوياسالمياست.برایناسیاس؛یکیيازراههیايفهیمماهییتو

یتوكلعلياهللِفإناهللعزیزٌحکیم»(انفا .)94/

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

براساساینآیه«،ظلم»ییکمیرضمعنیوياسیت؛لیذا«عید »و

ازاینآیهميتواناستنباطكردكه«خوفازمرگ»(ازترسمیرگ،

«دادگري»،نشانةسالمتمعنوياست.ظلمبهخیود،بیدتریننیوعظلیم

یکمرضمعنوياستكهایمانراازبینميبرد.لذا«شجاعت»و

مردن!)

است.ظلمبهخدا،ظلمبهدیگران،ظلمبهطبیعتومحییطزیسیتنییز

«فداكاري»،نشانةسالمتمعنوياست.

ظلمومرضهستند؛امابازگشتهمهاینهابهخودانساناست؛چهآثیار

« .11أمتحسَبُأنّأكثرهمیَسمَعونأویَعقِلونإنهمإالكاألنعامِبلهیم

سوءآنهابهخودانسانبازميگردند.


أضلُسبیال»(فرقان.)99/

« .1إذیقو المنافقونوالذینفيقلوبهممرضٌماوَعدَنااهللُورسولُهإال

«آیاگمانميبريكهبیشترِآنانميشنوندیاميفهمند؟آنانصرفاً

مازادهماالایماناوتسلیما»(احزاب12/و.)22

ازاینآیهميتواناستنباطكردكه«نداشتنشعوروتعقلمتعیالي»

هنگاميكهمنافقانوآنهاكهدرد هایشیانییکبیمیارياسیت

«

یکمرضمعنوياستوگاهباعثميشودانسانازحیواننیزپسیتتیر

ميگویند:خداوپیامبرشجزوعدههايدروغینبیهمیانیدادهانید...

شود؛لذا«شعورمنديوتعقیلمتعیالي»،نشیانةسیالمتمعنیوياسیت.

درحاليكهمؤمنانوقتي(لشگر)احزابرادیدندگفتنید:ایینهمیان

حیوان،هموارهمطیعفطرتشاست؛اماانسانگاهفطرتخیویشرازییر

استكهخداورسولشبهماوعدهدادهاند،واینموضوعجزبرایمان


پايميگذارد.لذابهتعبیراستادمطهري،مسلمانفطرينیزوجوددارد؛

وتسلیمآناننیفزود».

یعنيكسيكهپیامبررادركنکرده؛اماازفطرتشكهگرایشبیهكمیا 

براساساینآیات«،فریبانگاشتنوعدههايالهي»(غیرور)ییکمیرض

مطلق،دینوپرستشدارد،پیرويكردهونجاتیافتیهاسیت(مطهیري،

باوربهحقانیتوعدههايالهي»،نشانةسالمتمعنوياست.

معنوياست؛لذا«
« .1جنلمیَنتهِالمنافقونوالذینفيقلیوبهممیرضٌوالمُرجِفیونفیي
المدینةِلنُغریَنَّکبهمثمالیُجاورونکفیهإالقلیال»(احزاب.)55/

،1342ص.)411


نتيجهگيري

«اگرمنافقانوآنهاكهدرد هایشانیکبیمارياستوآنهاكیهدر

اهمنتایجودستاوردهايعلميكهتوقعمیيرودازفحیصوبررسیي

پردازيميكنند،دستازكارخودبرندارند،تورابرضید

مدینهشایعه

انجامشدهدرمقالهحاضردرموضوعمبیانيسیالمتمعنیويبیارویکیرد

شورانیم،سپسجزمدتكوتاهينميتواننددركنارتودراین


آنانمي

وارعبارتانداز:


دستآمدهباشند،فهرست

اسالميبه

شهربمانند».

 .1برخيخلطهادرمفیاهیمواصیطالحاتكلییديدرعرصیةسیالمت

براساساینآیه«،شایعهپردازي»و«دروغزني»(اِرجاف)ییکمیرض

معنويبهچشمميخورندكهازجملهميتوانبهاینموارداشارهكرد:

معنوياست؛لذا«صدقوراستگویي»،نشانةسالمتمعنوياست.

فروكاستنسالمتبه«رفاه»؛فروكاستنسالمتمعنويبیهسیالمت

« .4أمحسبالذینفيقلوبهممرضٌأنلنیُخرِ َاهللُأضغانهم»(محمد.)24/

«روانيوروحي»یاسالمت«اجتماعي»؛فروكاستنسالمتمعنويبه

«آیاكسانيكهدرد هایشانیکبیمارياست،گمیانكردنیدخیدا
هایشانراآشکارنميكند؟».


كینه
براساساینآیه«،كینهتوزي»(ضِغن)یکمرضمعنیوياسیت؛لیذا

؛ولحاظسالمتمعنويبهمثابهیک«كارافزار».

سالمت«اخالقي»
 .2سالمتمعنويوسالمتجسماني(وسالمتروانيوروحیي)،بیهلحیاظ
ماهويعینهمنیستندوباهمفرقدارند؛امادرپیوندبیایکدیگرانید.لیذا

«صفايباطن»،نشانةسالمتمعنوياست.

فقطكافينیستكهبررسيكنیمسالمتمعنويچهتأثیريدرسیالمت

« .15أشِحّةًعلیکمفإذاجاءالخوفُرأیتهمیَنظیرونالییکتیدورُأعیینُهم

جسماني(وسالمتروانيوروحي)دارد؛بلکههمچنینبایدبررسيكیرد

كالذيیُغشيعلیهمنالموتِفإذاذهبالخوفُسَلقوكمبالسنةٍحیداد

كهسالمتجسمانيوروانيوروحیيچیهتیأثیريدرسیالمتمعنیوي

أشحةًعليالخیراولئکلمیُؤمنوافأحبَطاهللُاعمالهموكانذلکعلي

دارد؛زیرارابطهدوسویهاستوتأثیروتأثرمتقابلاست.

اهللِیسیرا»(احزاب.)14/

 .3سالمتمعنوي،هرچندابزاريبرايتحققابعاددیگرسالمتانسیاني

آنهانسبتبهشمابخیلاند؛وهنگاميكهترسپیشآید،آنیانرا
« 

(جسماني،روانيوروحي،واجتماعي)استوبالعکس؛لیکنسالمت

ميبینيكهبهتیونگیاهمیيكننیدچنانکیهچشمهایشیاندرحدقیه

معنوي،فينفسهداراياسیتقال ذاتیيوخیوددارايبُعیديوییژهو

چرخد،مانندكسيكهازمرگقالبتهيميكند.اماهنگاميكیه

مي

منحازاست؛بلکهعمیقترینبعدسالمتحیاتانسانياست.


هايتندخودرابرشماميگشیایند(وسیهم

ترسازمیانرفت،زبان

 .9درتعریفسالمتمعنويبایدبهاینمواردتوجهداشت:گذشتهازسه

خودراازغنایمطلبميكنند)درحاليكهبراینخیرنیزبخییلانید.

ركنِبینش،گرایشوكنش،ركنچهارمیعني«منش»نیزكهمقیام

آنهاهرگزایماننیاوردهاند،پسخداونداعمالشانرانابودكردوایین

اخالقاست،دخالتدارد.سالمتمعنوي،بیشازاینکهیکفیراروي

كاربرخداآساناست».

باشد،یک«فراشدگي»و«فرابودگي»است.همچنینسالمتمعنوي
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غرورا...ولمارأيالمؤمنوناألحزابَقالواهذاماوعدَنااهللُورسولُهو

اند،بلکهآنانگمراهتراند».


همچونچهارپایان

مباني سالمت معنوي

هموارهدردوسطح«فردي»و«اجتماعي»مطرحاست.

شناسيآن،شاخصهايآنو....


ها،مراتبآن،گونه
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The Basis of Spiritual Health
Ali Akbar Rashad1, Mahdi Abbaszadeh*2

Abstract
Background: Spiritual health is a relatively new topic in the world, especially in Islamic countries. This article
explains the basics of “spiritual health” based on Islamic teachings; we evaluated it in three parts: 1) Definition of
spiritual health. 2) Essential questions regarding spiritual health. and 3) Spiritual health in the Quran.
Methods: This study was performed using the Holy Quran and Islamic literature.
Results: The scientific literature on this subject is very poor and sometimes eclectic, thus discussions are not well
understood, and there are many key concepts in this field poorly understood. The contemporary definition of spiritual
health has important philosophical and religious parameters for research. These questions begin with the basics of
this topic and continue to more elaborate details. The Holy Quran is the highest and most important source of Islamic
cognition, which relates to information regarding spiritual health, and should be reviewed systematically. The
Quranic interpretation of the "the pure heart" is the closest expression to spiritual health; phrases with opposite
meanings can be interpreted (in the Quran) as "the diseased heart", and some of important aspects and indicators of
spiritual health can be identified with this method.
Conclusion: Spiritual health is: "The elated sublime status of the individual in the society and liberation from
materialism under divine teaching and has four dimensions namely insight, attitude, behavior and action which are
"assessed in line with the teachings of the Holy Quran.
Keywords: Basis of Health, Diseased Heart, Healthy Heart, Spiritual Health
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