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پژوهشی

نگاهي به مباني دينشناختي و انسانشناختي
و برخی شاخصهاي سالمت معنوي
علیاکبر رشاد ،1مهدی عباسزاده

چکيده
زمينه و هدف :نوشته حاضر ،در صدد بیان اجمالی مبانی دينشناختی و انسانشناختی

و نیز برخی شاخصهای سالمت معنوی با رويکرد اسالمی است.

روش :اين مطالعه به روش کتابخانهای و اجتهادی با بهرهگیری از آيات و منابع روايی بهويژه نهجالبالغه انجام شده

است.

يافته ها :به لحاظ دين شناختی ،سالمت معنوی حاصل و برآيند يکی از اضالع پنج گانه هندسه معرفتی دين (عقايد ،علم ،احکام ،اخالال ،،و معنويالت
دينی) يعنی « بعد معنويت» است .پنج دسته گزاره و آموزههای دين اسالم که هر دسته ،بُعدی از ابعاد پنجگاناله هندساله معرفتالی ديالن را تشالکیل
می دهند ،عهده دار تنظیم روابط چهارگانه اساسی انسان در بسیط حیات هستند ،اين روابط عبارتند از :رابطه انسان با «خدا» ،بالا «خالود /نفال » ،بالا
«خلق» و با «دنیا» .به لحاظ انسان شناختی ،غايت اسالم استکمال نفوس و تربیت انسان «جامع» و «کامل» است .در نگاه دينی« ،قلب سلیم» ،منشأ
سالمت معنوی و «قلب سقیم» ،منشأ سقامت معنوی است .شاخص های سالمت و سقامت معنوی را می توان به چهار حوزه که به «تظاهرات وجودی
انسان» مربوط می شود ،يعنی حوزه های «بینش»« ،منش»« ،گرايش» و «کنش» آدمی تقسیم کرد .در میان کلمات حضرت امیر(ع) در نهجالبالغاله،
«خطبه متقین» بیانکننده دقیقترين عالئم برای تشخیص و طبقهبندی سالمت قلب و «خطبه منافقین» دربردارنده بهترين شاخصها برای تشخیص
و طبقهبندی عالئم سقامت قلب

است.

نتيجه گيري :با نظر به مبانی دين شناختی و انسان شناختی سالمت معنوی و نیز ردگیری دو مقوله سالمت و سقامت نف

در متن آيالات و روايالات

معتبر اسالمی ،میتوان به شاخصهای مهم سالمت و سقامت معنوی رهنمون شد.
کليد واژهها :انسانشناسی تربیتی ،جنبههای مذهبی سالمتی ،سالمت معنوی ،شاخصهای سالمتی

مقدمه
معموالً معنويت را به دينی و سکوالر (غیردينالی) تقسالیم مالیکننالد.

«معنا منهای معنا» و «معنويتی تهالی از معنويالت» اسالت (بالرای مطالعاله
بیشتر ،ر .ك :رشاد ،1911 ،ص .)11-81

معنويت دينی ،برخاسته از اديان الهی و برساخته تعالیم وحیانی است ،باله

سالمت معنوی با رويکرد اسالمی ،طبعاً سالالمتی اسالت برخاسالته از

نظر میرسد دستکم در اديان ابراهیمالی ،ايالن مقولاله از جالوهری واحالد

معنويتِ مندرج در منابع معتبر دينی و مستنبَط از متون مقدس اسالالمی

برخوردار است .اما معنويت سکوالر که معنويت منهای دين است ،در روزگا

(قرآن و سنت) .بر اين اساس ،تعريو ما از سالمت معنالوی چنالین اسالت:

ما رواج بسیار يافته است ،و شقو ،و فالروع مختلالو و متنالوعی دارد .ايالن

«فرابودگیِ فرد و جامعه و رهايی آن از تعلقات دون مادی ،تحت تعلیمالات

تکثر ،از سويی ناشی از تکثر هواهای بانیان آن است و از ديگر سو ناشی از

وحیانی ،در ابعاد و ساحات وجودی چهارگانه :بینشی ،گرايشالی ،منشالی و

تهالالیبالالودن آن از حقیقالالت و عمالالق اسالالت .بالاله تعبیالالر ديگالالر از آنجالالا کالاله

کنشی» (رشاد و عباس زاده ،1931 ،ص .)201

معنويتهای سکوالر ،فاقد گوهر و گرانیگاهاند ،سیال و پرنوساناند (رشاد و

در نگاه اسالمی ،سالمت معنوی ،عمیقتالرين بُعالد از ابعالاد چهارگاناله

عباس زاده ،1931 ،صص  .)133-131ما بالر ايالن بالاوريم کاله «معنويالت

سالمت (جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی) و واجد خصوصیت فراگیری

سکوالر» يا غیردينی ،تعبیری تعارضنمون و تناقضآمیز اسالت و در واقالع

و شمول نسبت به ديگر ابعاد سالمت انسانی است .باله تعبیالری ،سالالمت

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .1مدرس خارج فقه و اصول حوزه و استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی
 .2نويسنده مسئول :دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

042

Downloaded from ijhp.ir at 22:46 +0430 on Tuesday June 8th 2021

*2

نگاهي به مباني دين شناختي و انسانشناختي و برخی شاخصهای سالمت معنوی

معنوی ،يك بعد در عرضِ ديگر ابعاد سالمت انسانی نیست؛ بلکه حیثیتی
است که به نحو طالولی ،هماله عرصالههالای جسالم ،روان و اجتمالاع را فالرا
میگیرد و تأثیرات بنیادين و عمیق خود را بر آنها میگسترد.

مباني دينشناختي سالمت معنوي
در بادی امر ،دين و هندسه معرفتی آن دارای سه بُعد و بخش دانسته
شالالده اسالالت :حالالوزه «عقايالالد» ،حالالوزه «احکالالام» يعنالالی شالالريعت و حالالوزه
1

آنچه در اين مقال در پی آنیم ،ابتالدا تبیالین مبالانی ديالنشالناختی و

«اخال .» ،اما به ويژه در عصر حاضر ،به بعد چهارمی از ديالن نیالز توجاله

عرضه و ارائه برخی از شاخصهای

شده و صاحبنظران کم و بیش به آن پرداختهاند و آن بعد علمالی ديالن و

انسانشناختی سالمت معنوی و سپ

سالمت و سقامت معنوی از منظر اسالم است.

دارد و بر اساس مبانی و منطق معتبر دينی میتوان دانشهالايی را تولیالد

انسانی و دينی ،همواره بر مبانی خاصی استوار است ،لذا هرگوناله بحالو و

کرد که از آنها میتوان به علوم دينالی تعبیالر کالرد .بعالد چهالارم ،يکالی از

فحص عالمانه و روشمند در باب سالمت معنوی ،منطقالاً بايالد از کلیالات و

ساحات و ابعاد بسیار پراهمیت و خاص دين و شايد بتوان گفت که ساحت

مبانی آغاز شده ،به جزئیات و مسائل برسد و از مهمترين مبالانی سالالمت

اختصاصی دين است.

معنالالوی (در کنالالار مبالالانی مختلالالو معرفالالتشالالناختی ،هسالالتیشالالناختی،
ارزششناختی و  ،)...مبانی دينشناختی و انسانشناختی است.

اما به نظر ما هندسه معرفتی دين ،دارای بعد يا ضلع پنجمی نیالز
است ؛ ضلعی که از اهمیتی ويژه برخوردار است و آن ضاللع «معنويالت

در مورد شاخصهای سالمت معنوی ،يعنی عناصر و مؤلفههالايی کاله

دينی» است (برای مطالعه بیشتر ،ر .ك :رشاد)1931 ،؛ چراکه بهطور

معیار ،مالك و میزان سنجش سالمت معنوی در سطوح فالردی و جمعالی

اساسی در هیچ مکتب و مسلکی جز دين وحیانی ،معنويت به معنالای

است ،بايسته است وحینامه االهی (قرآن کالريم) باله مثاباله عالالیتالرين و

حقیقی کلمه وجود ندارد .معنا در مکاتالب غیردينالی فاقالد معناسالت.

اصلیترين منبع معرفتی اسالمی در موضوع سالالمت معنالوی ،نیالز متالون

معنويت سکوالر يا غیردينی به طور اساسی معنويالت حقیقالی نیسالت؛

روايی معتبر ،مورد مطالعه دقیق و روشمند قرار گیرد .بر اين اساس ،تعبیر

چه اينکه مگر مالی تالوان مبالدو و معالادی را پالیش فالرض نگرفالت و از

قرآنی «قلب سلیم» و تعبیر مخالو آن يعنی «قلب سقیم» ،و ردگیری اين

معنويت سخن گفت؟ در نتیجه ،معنويت اختصاص به دين دارد.

دو در روايات معتبر اسالمی از جمله نهجالبالغه امیالر المالؤمنین حضالرت

دين ،خود يك «ابرنظام» است و جهان زيست معرفتی و سلوکی را پديالد

علی (علیهالسالم) در دو خطبه «متقین» و «منافقین» میتوانالد مالا را باله

میآورد ،که از پنج کالن نظام تشکیل میشود که هالر کالدام از آنهالا از همالان

بسیاری از شاخصهای مهم سالمت و سقامت معنوی رهنمون شود.

حیو خود «روابط چهارگانه انسان» را سامان میدهد و مديريت میکند.
چنان که اشاره شد روابط چهارگانه انسان که از حالديو منسالوب باله

مباني دينشناختي و انسانشناختي سالمت معنوي
عنوان « مبانی سالمت معنوی»  ،دارای دامناله بسالیار گسالترده ای
است و طیفی از مبانی مختلو را در بر می گیرد .مبانیِ هر مبحالو يالا

حضرت صاد ،علیه السالم (حديو اصول المعامالت) الهالام گرفتاله شالده،
عبارتاند از :رابطه انسان با اهلل ،رابطه انسان با خود ،رابطه انسان بالا خلالق
2

خدا و رابطه انسان با دنیا .

موضوع علمی را معموالً به مبانی «بعید» از موضوع و مبانی «قريالب»

چهارمین قسم از ابعاد روابط انسانی ،رابطه انسان با دنیالا اسالت .گالاه

بالاله موضالالوع تقسالالیم مالالی کننالالد .بالاله نظالالر مالالی رسالالد بتالالوان مبالالانی

چنین تصور شده است که دنیا به معنای سرزمینهای فراتر از کشور محالل

معرفت شناختی ،هستی شناختی و ارزش شالناختی را در زمالره مبالانی

زندگی انسان است ،اما به نظر میرسد در اينجا دنیا در مقابل آخرت است.

بعیالالد سالالالمت معنالالوی در نظالالر گرفالالت و مبالالانی ديالالن شالالناختی و

بايد توجه داشت که اين روابط چهارگانه را نبايد به نحو عرضی در نظالر

انسان شناختی را جزء مبانی قريب آن لحاظ کرد ؛ چاله اينکاله ايالن دو

گرفت؛ چه رابطه انسان با خدا يا اهلل ،دارای شمول و سیطره خاصی بر روابط

کامالً با موضوع سالمت معنوی مرتبط ،بلکه درهم تنیده و آمیختهاند.

سهگانه ديگر انسان است و به نحو طولی بیشالترين تالأثیر را بالر آنهالا اِعمالال

بر اين اساس ،در نوشته حاضر ،به دو مبنالای اخیالرِ سالالمت معنالوی

میکند .در واقع در نگره توحیدی ،رابطه انسان با خدا ،ديگر روابط انسالان را

پرداختالاله ،در ابتالالدا در خصالالوص مبالالانی ديالالنشالالناختی سالالالمت معنالالوی

بر اساس طرح و برنامه الهی تنظیم میکند و راهکارها و شیوههای خاصی را

در تکمیل آن به مبنای انسانشالناختی آن

در مسیر نظارت بر آنها به کار میگیرد و اينسان گويی همه روابالط انسالان،

مختصری بیان میشود ،سپ
خواهیم پرداخت.

بدل به مصداقی از رابطه او با خدا میشود (بیات ،1932 ،ص .)11

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .1اين تقسیمبندی سهگانه را میتوان در برخی کتابهای سنّتی در زمینه حديو اسالمی مالحظه کرد (برای نمونه ،ر .ك :فیض کاشانی.)1919 ،
 .2اين تقسیم بندی چهارگانه روابط انسان ،از حديثی منسوب به معصوم(ع) در کتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقیقه اخذ شده است« :اُصولُ المُعامِالتِ تَقعُ عَلی وربعهِ اَوجُهٍ ،مُعامِلهُ
اللِه و مُعامِلهُ النف ِ و مُعامِلهُ الخلقِ و مُعامِلهُ الدنیا (منسوب به امام صاد ،علیهالسالم ،1800 ،ص .)1
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از آنجا که مسائل و گزارههای موجود در هالر يالك از علالوم و معالار

«علم دينی» است ،يعنی اين باور که در متن دين ،گزارههای علمی وجود

علیاکبر رشاد و مهدی عباسزاده

اکنون پرسش اينجاست که با توجه باله ايالن ديالدگاه ،روابالط انسالانی

همانند سالمت جسمانی ،کانون و گرانیگاه وجود دارد .کالانون و گرانیگالاه

چگونه بايد باشد؟ به اجمال پاسخ اين است که پنج بعالد ديالن و هندساله

سالمت جسمانی انسان ،قلب ظاهری است .نقطه عطو و نقطه ثقل حیات

معرفت دينی ،با ابتنای بر محوريت اهلل و اصل توحیالد ،ايالن چهالار رابطاله

و سالمت بدنی ،قلب ظاهری است .لذاست که اطبالا گالاه مالرغ م الزی را

انسانی را تنظیم میکند و بدينسان چهار نظام ارتباطی با رويکالرد دينالی

مرغ قطعی تلقی نمیکنند .به همین قیاس ،کالانون و گرانیگالاه سالالمت

پديد میآيد.

معنوی انسان ،قلب روحانی اوست.
اما در بحو از مبنای انسانشناختی سالمت معنالوی ،دو نکتاله ديگالر

در بحو از مبنای انسانشناختی سالالمت معنالوی دو نکتاله کلیالدی
وجود دارد:

نکته نخست اينکه همانگونه که دين جامع األطرا اسالت ،هندساله
معرفتی دين نیز دارای پنج ضلع است که يك ضلع مهم آن کاله باله عالالم

نکته نخست اينکه مقصد نهايی اسالالم ،تربیالت «انسالان جالامع» کاله

معنا و عالم ملکوت مربوط میشود ،معنويت است و لذا میگويیم که دين

منتهالالی بالاله «انسالالان کامالالل» اسالالت مالالیباشالالد .غايالالت اسالالالم در حالالوزه

دارای نظام معنويت خاصی اسالت .ديالن همالانگوناله کاله در آمالوزههالای

انسانشناسی استکمال نفوس و تربیت انسان کامل است؛ اما انسان کامالل

اعتقادی ،حُکمی ،اخالقی و علمی توصیههايی دارد ،در قلمرو معنوی نیالز

بیآنکه جامع باشد ،محقَق نمیشود .به تعبیر ديگر ،در اينجا نسبتی میان

توصیههايی دارد و راهکارهايی در اين حوزه ارائه میدهد.

جامعیت و کمال برقرار است.

نکته دوم اينکه وجه معنوی ،همانند وجهه مادی ،تالابع نظالام علّالی و

در دينشناسی نیز دين حقیقی ،دين جامع و کامل است؛ ولی به طور

معلولی است .همانگونه که در طب و در همه مناسبات مادی ،ما در يالك

الزام هر دينی جامع باشد ،کامل نیست ،هرچند اگر دينی بخواهالد کامالل

نظام علّی و معلولی زيست میکنیم و همه چیز تحت تأثیر اين نظام است،

باشد ،بايد جامع باشد .به نظر میرسد ،نگاه تك بعدی و تك سالاحتی باله

در وادی معنا نیز امور انسان تحت اشرا نظام علّی و معلولی است .اما گاه

دين همانقدر غلط و ناصواب است که انکار دين .دين ،معجون و منشور و

چنین است که يك عالَم بر عالَم ديگر تفو ،دارد ،يعنی يك عالالم برتالر از

مرکّب از اجزا و عناصر است و در واقع يك نظام مرکّب است ،اما مرکّب از

عالم ديگر است و عالم برتر میتواند علل عالم فروتر تحت تأثیر قرار دهالد؛

اجزای همسان و سازگار .بنابراين نگاه به دين بايد نگاه جالامع باشالد ،امالا

هرچند عالم برتر در اين مسیر ،از نظام علّی و معلولی خارج نمیشالود .بالر

جامعیتی که هر بعدِ آن دارای حد نهايت و کمال است .بر اين اساس ،دين

اين اساس ،يك دعا و يك نذر میتواند يك علت يا مشکل مادی را خنثی

اسالم هم دين کامل و هم دين جامع است.

کند ،اما اين بدان معنا نیست که نظام علّی و معلولی را بر هالم زده اسالت؛

از نظر گذشت که پنج دسته گزاره و آموزه ،ابعاد دين اسالم را تشکیل

بلکه از يك موضع فراتر ،در چارچوب نظام علّی و معلولی استفاده شالده و

داده است :عقايد ،احکام ،اخال ،،علم و معنويت که بايد روابالط چهارگاناله

علت معنوی ،علت يا مشکل مادی را خنثالی کالرده اسالت .در واقالع خالودِ

انسان با خدا ،با خود ،با خلق و با دنیا را تنظیم کنند .دينالی ،ديالن جالامع

همین امر ،جزء نظام علّی و معلولی عالم است.

است که بتواند در هر پنج بعد و در خصوص هر چهار رابطه ،سخنی بالرای

نهايتاً در خصوص انسان بر روی اين دو نکته تاکید شد :همانگونه که

گفتن داشته باشد؛ نیز دينی کامل است که کاملترين دستور را در هر پنج

دين جامع است و دارای ابعاد پنجگانه است ،انسان هم بايد جامع باشد و از

بعد برای مواجهه با چهار رابطه ارائه کند.

جمله از سالمت معنوی برخوردار باشد؛ و نیز کانون سالمت معنوی ،قلالب

انسان نیز بايد تبلور عینیِ دين باشد .دين درصدد است تا انسان را به
خود تبديل کند و انسان جلوهگاه دين باشالد .هماله آنچاله در ديالن گفتاله

معنوی و روحانی است ،همانگونه که کانون سالمت جسمانی ،قلب مادی
و ظاهری است.

میشود ،در انسان محقَق میشود؛ اما برخی به دين نگاه تكساحتی دارند.
اسالم همه ابعاد را شامل میشود .لذا انسان کامل و جامع کسی است کاله

شاخصهاي سالمت معنوي

از تمامی جهات نگاه به دين دارد که يکالی از آن جهالات ،معنويالت اسالت.

پیشتر اشاره شد کاله قلالبِ هالر چیالزی کالانون و گرانیگالاه آن اسالت.

بنابراين در انسانشناسی اسالمی نیز به دنبال انسانی جامع هستیم که در

همانگونه که کانون و گرانیگاه سالمت و سقامت جسمانی ،قلب مالادی و

جامعیتش به کمال برسد.

ظاهری است ،کانون و گرانیگاه سالمت و سقامت روحانی و باطنی نیز قلب

يکی از ابعادی که اسالم درصدد است تا در انسان محقَق شود ،حیالو
معنويت اوست .ديانت و فطرت دو روی يك حقیقت هستند؛ اسالالم ديالن
فطری است و معنويت ريشه در فطرت انسان دارد.
نکته دوم اينکه برای معنويت همانند ماديت ،بالرای سالالمت روحالانی
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روحانی و باطنی است.
يکی از بحوهای مهمی که اين روزها در مطالعات فلسفه ديالن مطالرح
است ،مسئله آزمونپذيری و آزمونناپذيری گزارهها و آموزههای دينی است.
پوزيتیويستها بر اين باورند که :برخی از دادههای عقل نظالری آزمالونپالذير
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مباني انسانشناختي سالمت معنوي

قابل ذکر است:

نگاهي به مباني دين شناختي و انسانشناختي و برخی شاخصهای سالمت معنوی

نیستند و بنابراين قضايای عقلی و فلسالفی معنالیدار نیسالتند و مالیگوينالد:

را نشان میدهد که آيا اين قلب سلیم است يا سالقیم ،و دوم ،سالنجههالا و

گزارههای اخالقی آزمونپذير نیسالتند و بنالابراين قضالايای اخالقالی معنالادار

ترازهايی که میتواند میزان سالمت و سقامت قلب را نشان دهد .يالك بالار

نیستند؛ گزارههای دينی آزمونپذير نیستند و بنابراين قضايای دينی معنادار

عالئمی برای تشخیص اصل سالمت و سقامت قلب الزم است و بالار ديگالر

نیستند .علت اين نظر اين است که آنها آزمونپذيری را صرفاً تجربی -حسی

سنجههايی برای تشخیص میزان سقامت و سالمت قلب مورد نیاز است.

می پندارند .اين البته انکارناپالذير نیسالت کاله يکالی از طالر ،آزمالون ،تجرباله
مشهود است ،اما اين همه راههای آزمونِ گزارهها و ادعاها نیست.

در برخی آيات مانند« :وَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَنْ لَنْ يُخْرِجَ
اللَّهُ وَضْ انَهُمْ» و نیز «وَ لَوْ نَشاءُ ألَرَيْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِالیماهُمْ وَ لَتَعْالرِفَنَّهُمْ

میتوان و میبايد آزمود» ،يك پیشفرض فلسفیِ دارد ،و آن اين که« :هالر

تعالی میفرمايد ،انسانهايی کاله دچالار سالقامت قلبالی و بیمالاری بالاطنی

موجود يا محسوس است يا اصالً موجود نیست» و اين سالخنی باله شالدت

هستند ،تصور میکنند که بیماری قلبی آنها قابل تشخیص نیست و بالرمال

سست و سخیو است.

نخواهد شد .حال آنکه عالئمی وجود دارد که میتوان با آنها بیماری قلبی

برخی از فیلسوفان دينِ مسالیحی بالر ايالن باورنالد کاله گالزارههالای دينالی

را تشخیص داد .خداوند خطاب به پیامبر اعظم(ص) میفرمايد ،میتالوانیم

آزمونپذيرند اما نه در اين دنیا ،بلکه در آخرت میتوان به صد ،آنها پی برد،1

به تو نشان دهیم که چه کسی بیمار است و چه کسی بیمار نیست و تو به

اما فالسفه اسالمی معتقدند که گزارههای دينی در همین دنیا نیز آزمونپذيرند

سیما آنها را خواهی شناخت .به تعبیری ،عالئم و نشانههايی برای بیمالاری

و میتوان با آزمونهای فراخور ،به صد ،و کالذب آنهالا پالی بالرد .کمالا اينکاله

معنوی وجود دارد که در چهره افراد کردار میشود .در آياله اخیالر ،سالیما

میتوان گفت که معرفت ما از بخشهای عملی دين اگر در مقام تجرباله پاسالخ

میتواند به معنای عالئم و نشانهها باشد؛ با نشانههايی میتوان افراد بیمار از

ندهد ،احتمال دارد که فهم ما از دين درست نبوده باشد ،لهالذا عیالب از نفال

جهت معنوی را شناخت که اين آيه يکی از اين نشانهها را بیان میکند« :وَ

األمری نیست ،اِشکال از معرفت ما از ديالن اسالت؛ چاله

لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ»؛ يعنی اگر دقت کنی ،حتی مالیتالوانی از لحالن

األمر دين و دينِ نف

آنکه دين صائب است ،چون از سوی خدای متعال نازل شده و خداونالد متعالال

سخنشان متوجه شوی که قلبشان بیمار يا سالالم اسالت؛ همالانگوناله کاله

مُشرِ بر حیات و هستی است و لذا آنچه را که او ابالغ فرموده ،حتمالاً صالائب

ممکن است يك طبیب حاذ ،بدون آزمايش ،راديولوژی ،سیتی اسکن و ،...

است .لذا به نظر ما گزارههای دينی در همین دنیا نیز قابلیت آزمون دارند.

بیماری را تشخیص دهد .لذا بر طبق اين آيه ،گاه از طرز سالخن گفالتن و

بر اين اساس میتوان به بحو در باب شاخصهايی پرداخت که معیار،

لحن افراد میتوان فهمید که دارای قلب سقیم يا سلیم هستند.

مالك و میزان سنجش سالمت معنوی در سطوح فالردی و جمعالی را باله
دست میدهند.

دستهبندي شاخصهاي سالمت و سقامت قلب
شاخصهای سالمت و سقامت معنوی را به اَشالکال و اَنحالاء مختلالو

قلب سليم ،کانون سالمت معنوي
قلب سلیم ،منشأ سالمت معنوی و قلب سقیم ،منشأ سقامت معنالوی

میتوان تقسیم کرد؛ از جمله میتوان شاخصها را به چهار گروهی که باله
«تظاهرات چهارگانه وجودی انسان» مربوط میشود ،تقسیم کرد:

است .در واقع قلب روحانی و باطنی همانند قلب مادی و ظاهری میتوانالد

 .1آنچه در «بینش آدمی» و جهانبینی او بروز میکنالد ،باله مثاباله يالك

از سالمت و سقامت برخوردار باشد؛ میتواند سالم يا دچار بیمالاری باشالد.

سنجه و ابزار سنجش است که آيا اين فرد يا جامعه ،دارای قلب سلیم

همانگونه که سالمت و سقامتِ قلب مادی و ظاهری دارای عالئمی است،

است و يا قلب سقیم؛ به تعبیری از عقايد فالردی و جمعالی مالیتالوان

در خصوص قلب باطنی و ملکوتی نیز عالئم و نشانههايی وجالود دارد کاله

سالمت يا سقامت معنوی فرد و جامعه را تشخیص داد.

میتوان به وسیله آنها سالمت و سقامت آن را تشخیص داد.
به تعبیر ديگر :در بحو از سالمت معنوی ،با دو دسته عالمت و سنجه
مواجه هستیم :نخست ،عالئم و نشانههايی که اصل سالمت يا سقامت قلب

 .2شاخصهايی که در «منش آدمی» کردار میشود؛ يعنی اينکه اخالال،
و خوی فرد يا جمع ،از چه خصائلی برخوردار اسالت و چاله خلقیالاتی
دارد؛ از آنها میتوان تشخیص داد که قلب او سلیم يا سقم است.

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .1معناداری مدعیات دينی ،يکی از چالشهای فلسفه دين غربی در دوره معاصر است و همانگونه که اشاره شد -پوزيتیويستهای منطقی منکر آزمونپذيری و طبعاً معنادار ِ
ی
گزاره های دينی هستند .جان هیك فیلسو دين مسیحی برای پاسخ به اين چالش ،ديدگاهی با عنوان «تحقیقپذيری اُخروی يا فرجامشناختی» در مورد مدعیات دينی را مطرح
کرده است .اجماالً بر طبق اين ديدگاه ،مدعیات دينی از قبیل «نف انسان پ از مرغ باقی میماند» و نقیض آنها ،در اين دنیا ،از جهت منطقی ،نه قابل اثبات است و نه قابل
ابطال؛ بلکه صرفاً در آخرت است که صد ،اين گزارهها بر انسان آشکار میشود .بنابراين ،در اين دنیا میان باورهای فرد موحد و فرد ملحد از جهت نظری تفاوتی وجود ندارد ،بلکه
صرفاً تفاوت از جهت نتايج عملی است .بدين نحو ،از ديد هیك ،از جهت نظری ،گزارههای دينی به نحوی معنادار میشوند و از جهت عملی ،پذيرش مدعیات دينی ،زندگی افراد
را دلنشینتر و تحمل دردها و رنجها را سادهتر میکند (برای مطالعه بیشتر ،ر .ك :هیك ،1931 ،صص .)212-283
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اما اين ادعا که «درست از نادرستِ همه مدعیات را به وسالیله تجرباله

فِی لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَعْمالَکُمْ» (سوره محمد ،آيه  23و  ،)90خالدای

علیاکبر رشاد و مهدی عباسزاده

 .9شاخصهايی که به «گرايشهای آدمی» و عاليق و ساليق او مربالوط
میشود؛

تشخیص عالئم و نشانههای سالقامت قلالب« .خطباله متقالین» از بهتالرين
متونی است که برای فهم عالئم سالمت قلب و طبقهبندی آنهالا مشالخص

 .8شاخصهايی که ناظر به «کنش آدمی» و رفتار اوست .در مورد اخیر،

شده است .همچنین «خطبه منافقین» از جمله بهترين جمالتی است که

خدای تعالی اشاره دارد که ما به عمل انسانها اشرا و آگاهی داريم؛

در کالم معصومین(ع) برای تشخیص و طبقهبندی عالئالم سالقامت قلالب،

عمل شما عالمت باطن شما و نشانه وضعیت قلب شماست.

بسیار مناسب است.
برای نمونه ،حضرت علی(ع) در فقرهای از خطبه متقین میفرمايند:

در قرآن آيات فراوانی به تبیین ايالن چهالار گوناله شالاخص (بینشالی،

فِی يَقِینٍ وَ حِرْصاً فِی عِلْمٍ وَ عِلْماً فِی حِلْمٍ وَ قَصْداً فِی غِنًى وَ خُشُالوعاً فِالی

منشی ،گرايشی و کنشی) پرداخته است.

عِبَادَه وَ تَجَمُّلًا فِی فَاقَه وَ صَبْراً فِی شِدَّه وَ طَلَباً فِی حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِی هُدًى

اين توضیح الزم است که يکی از خصوصیات ساختار زبانی قرآن اين است

وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ؛ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَه وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ؛ يُمْسِی وَ هَمُّالهُ

که اگر مخاطب آن ،در طلب هر امر و حقیقتی ،به سالراغ قالرآن بالرود و از

الشُّکْرُ وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّکْرُ؛ يَبِیتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً ،حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِالنَ

اوايل تا اواخر قرآن را مرور کند ،چنان است که گويی ثقل مباحالو قالرآن

الْ َفْلَه وَ فَرِحاً بِمَا وَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَهِ؛ إِنِ اسْتَصْعَبَتْ علیهنَفْسُهُ فِیمَا

راجع به همان امر و حقیقتی است که او در جستوجوی آن اسالت .بالرای

تَکْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِیمَا تُحِبُّ؛ قُرَّهُ عَیْنِهِ فِیمَا لَا يَزُولُ وَ زَهَادَتُهُ فِیمَالا لَالا

نمونه ،اگر قرار است مبحو انسانشناسی را در قرآن جستوجو کنیم ،اگر

يَبْقَى؛ يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ؛ تَرَاهُ قَرِيباً وَمَلُهُ ،قَلِیلًا زَلَاللُه ،خَاشِعاً

از آغاز تا پايان قرآن را مرور کنیم ،میپنداريم که قرآن کتاب انسانشناسی

قَلْبُهُ ،قَانِعَه نَفْسُهُ ،مَنْزُوراً وَکْلُهُ ،سَهْلًا وَمْرُهُ ،حَرِيزاً دِينُهُ ،مَیِّتَه شَهْوَتُهُ ،مَکْظُوماً

است .و اگر بخواهیم موضوعی اجتماعی را در قرآن بررسی کنیم و با ايالن

غَیْظُهُ؛ الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ؛ إِنْ کَانَ فِی الْ َافِلِینَ کُتِبَ فِالی

نگاه قرآن را مرور و جستوجو کنیم ،تصور میکنیم که قرآن سراسر راجع

الذَّاکِرِينَ ،وَ إِنْ کَانَ فِی الذَّاکِرِينَ لَمْ يُکْتَالبْ مِالنَ الْ َالافِلِینَ» (نهالجالبالغاله،

به همالین مطلالب اجتمالاعی اسالت و قضالیه همالینگوناله اسالت در سالاير

خطبه متقین.)139 /

موضوعات ،اين خصلت ساختاری قرآن ،از جمله ابعاد اعجازی آن است.

از نشانههاى فرد اهل تقوا ،اين است که مالىبینالى کاله در کالار ديالن

اگر با ديد سقامت و سالمت قلب نیز به قرآن مراجعاله شالود ،شالواهد

نیرومند است و در عین دورانديشى نرمخوى و ايمانش همراه با يقین است

بسیاری برای اين موضوع يافت خواهد شد .برای نمونه بر طبالق ايالن آياله

و به علم آزمند و علمش آمیخته به حلم و توانگريش همراه بالا میانالهروى

شريو« :وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّالذِينَ اليُؤْمِنُالونَ بِالارخِرَه وَإِذَا

است و عبادتش پیوسته با خشوع است .در عین بینوايى محتشم است و در

ذُکِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» (سوره زمر ،آيه  ،)81کسالانی کاله

عین سختى ،صابر .در طلب حالل است و در جستوجوى هدايت شادمان.

کافر و بیماردل هستند و قلب آنها سقیم است ،آنگاه که نزد آنها از خدای

از آزمندى به دور است .در آن حال که به کارهالاى شايسالته مالىپالردازد،

تعالی ياد میشود ،حال اشمئزاز به آنها دست میدهد ،اما اگر نالزد آنهالا از

دلش بیمناك است .سپاسگويان روز را به شب مىآورد و ذکرگويان شب

بتهايشان سخن به میان آيد ،شاداب میشوند! اين يکی از نشانههای مهم

را به روز مىرساند .شب را در عین هراس مىگذراند و شالادمانه ديالده باله

سقامت نف

ديدار صبح مىگشايد .هراسش از غفلتى است که مبادا گريبانگیرش شالود

و مرض قلب است.

و شادمانیش از فضل و رحمتى است که نصیبش گشته است .اگر نفسالش

نهجالبالغه ،و شاخصهاي سالمت و سقامت معنوي

در طلب چیزى ناخوشايند سرکشى کند ،پاى مىفشالرد تالا خواهشالش را

به نظر میرسد از جمله متونی که به بهترين نحو میتالوان در آن باله

برنیاورد .شادمانى دلش ،از چیزى است کاله پايالدار اسالت و پرهیالزش ،از

و قلب پی برد و آنها را دستهبنالدی و

چیزى که نمىپايد .دانش را به بردبارى آمیخته است و گفتار را با کردار .او

طبقهبندی کرد ،در کالم امیر المؤمنین حضرت علی(علیهالسالم) خاصه در

را بینى که آرزويش کوتاه است و خطايش انالدك .دلالش خاشالع اسالت و

نهجالبالغه و نیز غرر الحِکم جمع شده است .البته نهجالبالغه و غررالحِکم،

نفسش قانع .خوردنش اندك است و کارهايش آسالان ،و ديالنش محفالوظ

گزيدهای از کالم حضرت امیالر(ع) اسالت و ناله تمالام آن؛ و در روزگالار مالا

است و امیالش مرده و خشمش فرو خورده .باله خیالرش امیالد اسالت و از

مجموعههای چندجلدی متعددی به صورت «موسوعه» و «مسند» از کالم

شرش ايمنى .اگر در جمع غافالن باشد ،نامش را در زمره ذاکران نويسند و

ايشان جمعآوری شده است که حاوی همه بیانات بازمانده و در دسالترس

اگر در میان ذاکران باشد ،در شمار غافالنش نیاورند.

شاخصهای سالمت و سقامت نف

ما از آن بزرگوار است و در اين بحو ،قابل رجوع و ارجاع است.

بر طبق متن فو ،،برخی از شاخصهای سالمت معنالوی عبارتنالد از:

در میان کلمات حضرت علی(ع) در نهجالبالغه ،دو خطبه بسیار مهالم

استواری در دين ،دورانديشى ،نرمخويی ،ايمان تووم با يقالین ،آزمنالدی در

است؛ يکی برای تشخیص عالئم و نشانههای سالمت قلب و ديگری بالرای

دانش ،دانش همراه با بردبارى ،توانگری همراه با میانهروى ،عبادت همراه با
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قرآن و مسئله شاخصهاي سقامت و سالمت معنوي

«فَمِنْ عَلَامَه وَحَدِهِمْ وَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّه فِی دِينٍ وَ حَزْماً فِی لِینٍ وَ إِيمَاناً

نگاهي به مباني دين شناختي و انسانشناختي و برخی شاخصهای سالمت معنوی

خشوع ،احتشام ،صالبر ،طلالب حالالل ،هالدايتجالويی ،دوری از آزمنالدى،

حسدورزی بر رفاه مردم ،افالزودن بالر بالالی مالردم ،نومیالد کالردن مالردم،

پرداختن به کارهاى شايسته در عین بیمناکی دل ،سالپاسگالويی مالداوم،

همدردی کاذب با مردم ،ستايشکردن بیهوده ،اصرار بر خواستههای منفی،

ذکرگويی پیوسته ،هراسناکی از غفلت ،شادمانی از فضالل و رحمالت ،کالو

پردهدری هنگام مالمت ،اسالرا در داوری ،باطاللآفرينالی ،شالبههافکنالی،

نف  ،شادمانى از امور پايدار ،پرهیز از امور ناپايدار ،گفتار همراه با کالردار،

طمعورزی ،بازارگرمی ،اشتباهافکنی ،تزوير و ايجاد بنبست در کارها.

کوتاهی در آمال و آرزوهالا ،انالدکی در خطالا ،خشالوع دل ،قناعالت نفال ،
کمخوری ،آسانی در کارها ،حفظ دين ،کشتن امیالال ،فروخالوردن خشالم،
همچنین از باب نمونه به فقرهای از خطبه منافقین در نهجالبالغه نظر
میافکنیم:
«وحذُرُکم اهْلَ النِّفَا ِ،فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ يَتَلَوَّنُونَ

اهم يافتهها و نتايجی که توقع میرود از فحص و بررسی انجامشده در
مقاله حاضر در موضوع مبالانی ديالنشالناختی و انسالانشالناختی سالالمت
معنوی با رويکرد اسالمی و شاخصهای آن در آيات و روايالات باله دسالت
آمده باشند ،فهرستوار عبارتاند از:

وَلْوَاناً وَ يَفْتَنُّونَ افْتِنَاناً وَ يَعْمِدُونَکُمْ بِکُاللِّ عِمَالادٍ وَ يَرْصُالدُونَکُمْ بِکُاللِّ مِرْصَالادٍ

 .1به لحاظ دين شناختی ،معنويت و سالمت معنالوی ،حاصالل و برآينالد

قُلُوبُهُمْ دَوِيَّهٌ وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّهٌ يَمْشُونَ الْخَفَاءَ وَ يَدِبُّونَ الضَّرَّاءَ وَصْالفُهُمْ دَوَاءٌ وَ

يکی از اضالع پنجگانه هندسه معرفتی دين (عقايالد ،احکالام ،اخالال،،

ذِکْرُهُمْ شِفَاءٌ وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَیَاءُ حَسَدَه الرَّخَاءِ وَ مُؤَکِّالدُوا الْبَلَالاءِ وَ مُقَنِّطُالوا

علم و معنويت دينی) يعنی «معنويت» است .در واقع در نظام معنوی

الرَّجَاءِ لَهُمْ بِکُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٌ وَ إِلَى کُلِّ قَلْالبٍ شَالفِیعٌ وَ لِکُاللِّ شَالجْوٍ دُمُالوعٌ

دين ،آنچه دين در حوزه معنويت ارائه میکنالد ،حاصالل و برآينالد آن

يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ وَ يَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاءَ إِنْ سَأَلُوا وَلْحَفُوا وَ إِنْ عَذَلُوا کَشَالفُوا وَ إِنْ

عبارت است از سالمت معنوی.

حَکَمُوا وَسْرَفُوا قَدْ وَعَدُّوا لِکُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا وَ لِکُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِکُلِّ حَیٍّ قَاتِلًالا وَ

 .2پنج دسته گزاره و آموزههای دين اسالم ،باله شالرح فالو ،،باله تنظالیم

لِکُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَ لِکُلِّ لَیْلٍ مِصْبَاحاً يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْیَأْسِ لِیُقِیمُوا بِهِ

روابط چهارگانه انسان میپردازد ،يعنی رابطه انسان با خدا ،با خود ،با

وَسْوَاقَهُمْ وَ يُنْفِقُوا بِهِ وَعْلَاقَهُمْ يَقُولُونَ فَیُشَبِّهُونَ وَ يَصِفُونَ فَیُمَوِّهُونَ قَدْ هَوَّنُوا

خلق و با دنیا .انسان بايد تبلور عینی دين باشد .دين درصدد است که

الطَّرِيقَ وَ وَضْلَعُوا الْمَضِیقَ» (نهجالبالغه ،خطبه منافقین.)138 /

انسان را به خود تبديل کند و انسان جلوهگاه دين باشد .همه آنچه در

شما را از مردم منالافق و دو رو برحالذر مالى دارم ،زيالرا آنهالا گمالراه و

دين گفته میشود ،در انسان محقَق میشود .اسالم همه ابعاد را شامل

گمراهکننده و خطاکار و به خطا وادارندهاند .خود را به رنگهاى گونالاگون

میشود و بنابراين انسان کامل و جامع کسی است که از تمامی جهات

در میآورند و از ترفندهای گوناگون بهره میگیرند .برای شکستن شالما از

نگاه به دين دارد که يکالی از مهالمتالرين آن جهالات ،معنويالت اسالت.

هر پناهگالاهی اسالتفاده مالیکننالد و در هالر کمینگالاهی باله شالکار شالما

بنابراين در انسانشناسی اسالمی نیز به دنبال انسانی جامع هستیم که

مینشینند .دلهاشالان بیمالار و ظاهرشالان آراسالته اسالت .در پنهالانی راه

در جامعیتش به کمال برسد.

میروند و از بیراههها حرکت میکنند .وصفشان دارو و گفتارشان درمالان،

 .9برای معنويت همانند ماديت ،برای سالمت روحالانی هماننالد سالالمت

اما کردارشان دردی است بیدرمان .بر رفاه مردم حسد میورزند و بر بالی

جسمانی ،کانون و گرانیگالاه وجالود دارد .کالانون و گرانیگالاه سالالمت

مردم میافزايند و امیدواران را نومید میسازند .در هر راهی کسی را کشته

جسمانی انسان ،قلب ظاهری و مادی است .به همین قیاس ،کالانون و

و به هر قلبی راهی برده و بر هر اندوهی از مردم اشكِ (تمساح) ريختهاند.

گرانیگاه سالمت معنوی انسان ،قلب روحانی و ملکوتی اوست .در نگاه

ستايش را به يکديگر قرض میدهنالد و انتظالار پالاداش دارنالد .اگالر چیالز

دينی« ،قلب سلیم» ،منشأ سالمت معنالوی و «قلالب سالقیم» ،منشالأ

بخواهند ،اصرار میورزند و اگر مالمت شوند ،پالردهدری مالیکننالد و اگالر

سقامت معنوی است.

داوری کنند ،اسرا مینمايند .در برابر هر حقی باطلی و در برابر هالر امالر

 .8در بحو از سالمت معنوی ،با دو دسته عالمت و سنجه مواجه هستیم:

درستی شبههای و برای هر زندهای قاتلی و برای هر دری کلیالدی و بالرای

نخست ،عالئم و نشانههايی که اصل سالمت يا سقامت قلالب را نشالان

هر شبی چراغی تهیه کردهاند .با نومیدی میخواهنالد باله طمالع خالويش

میدهد که آيا اين قلب ساللیم اسالت يالا سالقیم ،و دوم ،سالنجههالا و

برسند و بازار خود را گرم کنند و بر بهالای کالاالی خالود بیفزاينالد .سالخن

ترازهايی که میتواند میزان سالمت و سقامت قلب را نشالان دهالد .در

میگويند ،اما به اشتباه میافکنند و میستايند ،اما تزوير مالیکننالد .راه را

قرآن مجید به اين عالئم و سنجهها بهطور دقیق اشاره شده است.

آسان میگیرند و در تنگنا به بنبست میکشانند.

 .1شاخصهای سالمت و سقامت معنوی را میتوان به چهار حوزه که به

بر طبق متن فو ،،برخی از شاخصهای سقامت معنالوی عبارتنالد از:

«تظاهرات وجودی چهارگانه انسان» مربوط میشود ،يعنی حوزههای

گمراهی و گمراهکنندگی ،خطاکاری و به خطا وادارندگی ،تلوّن ،فتنهگری،

بینش ،منش ،گرايش و کنش آدمالی تقسالیم کالرد و در قالرآن آيالات

دشمنی با مؤمنان ،بیماری دل در عین آراستگی ظاهر ،کجروی ،کردار بد،

فراوانی با اين نوع نگاه وجود دارد.
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خیر رساندن و شر نرساندن ،يادآوری خدا و عدم غفلت.
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.طبقه بندی عالئم آن است

 در میالان کلمالات حضالرت امیالالر(ع) در نهالج البالغاله سالالخن از. 1

 و نیالز، با نظر به مبانی دينشناختی و انسانشناختی سالمت معنالوی.3

 کما اينکه ار بالاب،سالمت و سقامت معنوی فراوان رفته است

و قلالب در مالتن آيالات و

ردگیری دو مقوله سالمت و سالقامت نفال

نمونه « خطبه متقین» بیالان کننالده دقیالق تالرين عالئالم بالرای

 میتوان به شاخصهای مهم سالمت و سقامت،روايات معتبر اسالمی

»تشخیص سالمت قلب و طبقه بنالدی آن و « خطباله منالافقین

.معنوی رهنمون شد

دربردارنده بهترين شاخص ها برای تشالخیص سالقامت قلالب و

Original

A View to the Religious and Anthropological Principles and
some Indicators of Spiritual Health
Ali Akbar Rashad1, Mahdi Abaszadeh2*

Abstract
Background: The present article seeks to provide a brief overview of religious and anthropological principles as well
as some indicators of spiritual health in an Islamic approach.
Methods: This study is formed by library and ijtihad method using Quranic verses and Hadith sources, especially
Nahj ul-Balaghah.
Results: Religiously, spiritual health is the result of one of the five sides of the epistemic geometry of religion
(beliefs, knowledge, rules, ethics, and religious spirituality), i.e. the side of "spirituality." The five categories of
propositions and doctrines of Islam, each of which forms a side of the five sides of the epistemic geometry of
religion, are responsible for regulating four basic human relations in the realm of life. These relations are: man's
relationship with "God", with "self / soul", With "creation" and with "world". Anthropologically, the goal of Islam is
to complement and educate the "comprehensive" and "perfect" human. In the religious view, the "healthy heart" is
the source of spiritual health and the "sickly heart" is the source of spiritual illness. The indicators of spiritual health
can be divided into four areas that are related to "human existential manifestations", namely, the areas of human’s
"insight", "character", "tendency" and "action". Among the words of Ali ibn Abi Talib(AS) in Nahj ul-Balaghah, "AlMuttaqin Sermon" expresses the most accurate signs for diagnosing and classifying of hearty health and "AlMunafiqin sermon" contains the best indicators for diagnosing and classifying signs of hearty illness.
Conclusion: Considering the religious and anthropological principles of spiritual health, as well as tracing the two
categories of health and illness of the self / soul in Quranic verses and Hadith valid texts, we can be guided to
important indicators of spiritual health and illness.
Keywords: Educational Anthropology, Health Status Indicators, Religious Aspects of Health

منابع
 سازمان انتشالارات پژوهشالگاه: تهران. معنا منهای معنا. رشاد علیاکبر.1
.1911 فرهنگ و انديشه اسالمی؛
 نشالريه. مبالانی سالالمت معنالوی. عبالاسزاده مهالدی، رشاد علیاکبر.3
.131-201 :)2(9 ؛1931 فرهنگ و ارتقای سالمت
 و االحکالام، الشافی فی العقايالد و االخالال. فیضکاشانی محمدمحسن.1
: تهران. تحقیق و تصحیح مهدی انصاری قمی.)(تلخیص الکتب األربعه
.1919 نشر لوح محفوظ؛
 انتشالارات: تهالران. ترجماله بهالزاد سالالکی. فلسالفه ديالن. هیك جان.3
.1931 بینالمللی الهدی؛

. قرآن مجید.1
.) نهجالبالغه (امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسالم.2
 مصباح الشريعه و مفتاح الحقیقه (منسالوب باله حضالرت امالام. 9
 مؤسساله األعلمال ی للمطبوعالات ؛:  بیالروت.) علیه السالالم،صاد
. 1800
 دوفصاللنامه انديشاله حالديو. دين و ارتباطات انسالان. بیات حجتاهلل.8
.13-30 :11 ؛1932
 سازمان انتشالارات پژوهشالگاه: تهران. درباره علم دينی. رشاد علیاکبر.1
.1931 فرهنگ و انديشه اسالمی؛

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1. Teacher of Acvanced Level of Islamic Jurisprudence and Usul al-Fiqh at Hawzah and Professor at Islamic Research Institute for Culture and Thought (IICT)
2. * Corresponding Author: Associate Professor at Islamic Research Institute for Culture and Thought (IICT)

042

