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پژوهشی

نگرش فلسفي ـ فقهي كالن به مقوله سالمت معنوي از منظر اسالم
(قسمت سوم)
علیرضا اعرافی

چکيده
زمينه و هدف :هدف اين مقاله ،تبیین نظريه جامع معنويت از منظر اسالم است .اين نظريه واجد ابعاد «کالمی فلسفی»« ،فقهی حقوقی»« ،اخالقی
ارزشی» و «تاريخی تمدنی» است و عالوه بر تعالیبخشی معنوی ،میتواند در پیشگیری و درمان نابهسامانیهای جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی به
کار گرفته

شود.

روش :اين نوشتار با استفاده از قرآن کريم ،نهجالبالغه و متون و مستندات مذهبی تدوين شده است.
يافتهها :بنا بر نظريه کالن معنويت از نگاه اسالم و اهلبیت علیهمالسالم معنويت دارای ويژگیهای زير است:
فراساحتی ،جامع عاطفه ،عقالنیت و استدالل ،جامع ابعاد دنیوی و اخروی ،دارای ابعاد درونی و مناسکی ،جامع ابعاد فردی و اجتماعی ،دارای اهتمام به سالمت
جسمی ،روحی و روانی ،عجین با سبک زندگی و الهامبخش زيست معنوی ،القاکننده حس معنوی در اليههای درونی و مااورايی ،نظااموار ،منساجم ،متاوازن،
ضابطهمند ،برخوردار از توحیدی و قدسی ،اتصال به واليت الهی ،فطری و در عین حال اختیاری ،دارای مراتب و برخوردار از بعد درمانی و تعالیبخش.

نتيجه گيری :نظريه کالن معنويت اسالمی ،عالوه بر تعالیبخشی میتواند در درمان و پیشگیری مشکالت جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی نیا باه کاار
رود .شايسته است اين نظريه به کمک نگرش اجتهادی استخراج شود و تمام پژوهشها و اقدامات حوزه سالمت معنوی مبتنی بر اين نظريه انجام شود.
کليد واژهها :احاديث اهل بیت (علیهمالسالم) ،سالمت ،سالمت معنوی ،قرآن ،معنويت

مقدمه
بحث سالمت معنوی و نظريه معنويت از پنج منظار قابال مطالعاه و

 .4منظر دين مبين اسالم به طور عام :بحث سالمت و بیماری معنوی
از منظر اسالم  -به معنای فرا مذهبی آن  -نی قابل بررسی است.

بررسی است:

 .5منظر شيعه و معارف اهلبيت

 .1منظر عام انسانی :بشر دارای بعد و کشش معنوی است و از منظر عام

سالمت و بیماری معنوی يا هنجاار و ناهنجااری معناوی از نگااه مکتاب

انسانی میتوان هنجارها و ناهنجاریهايی برای بشر تعريف کارد .بناابراين

اهلبیت علیهم السالم و شیعیان مورد بررسی قرار میگیرد.

سالمت معنوی میتواند از منظر عام انسانی مورد ارزياابی و بررسای قارار

علتيهمالستالم در منظار پانجم،

پنج منظر مذکور ،از عام به خاص مرتب شدهاند و شاخصهای موجود

گیرد.

در آنها نی از تعین کمتر و کلیت بیشتر به سمت تعین و تشخص بیشاتر

 .2منظر اديان گوناگون :اديان موجود در جواماع گونااگون باه بررسای

حرکت میکنند .به بیان ديگر ،در منظر عام و کالن بشری ،به شاخصها و

سالمت و بیماری معنوی میپردازند .اين اديان –اعام از ادياان شارقی از

عناصری کلی و نامتعین اشاره میشود؛ در منظر دينی عام ،اين شاخصها،

قبیل بوديسم و هندوئیسم و اديان ابراهیمی -در اين نوع مباحث ،از نقاط

تعین بیشتری پیدا میکنند .در منظر اديان ابراهیمی و مبتنی بر رسالت و

مشترک و نقاط افتراقی برخوردار هساتند .نقااط مشاترک ايان مباحاث

ارتباط رسول با عالم غیب ،تعین اين شاخصها اف ايش میيابد .در واقاع،

میتواند مبنای شناخت سالمت و بیماری معنوی از منظر اديان قرار گیرد.

در منظرهای خاصتر ،ضوابط و معیارهای دقیقتری بارای شااخصهاای

 .3منظر اديان توحيدی و ابراهيمی :مباحث مرتبط با سالمت و

معنويت ايجاد میشود .ازاينرو ،در منظر عام اسالمی ،شاخصها و ضوابط

بیماااری معنااوی در اديااان توحیاادی و ابراهیماای ماننااد يهااود،

بیشتری نسبت به منظرهای پیشین وجود دارد .همچنین در منظر شیعی

مسیحیت و اسالم نی تجسم يافته است.

و معارف اهلبیت بایشتارين تعاین و ضاوابط و شااخصهاای دقیقای و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 * .1نويسنده مسئول :ريیس حوزههای علمیه سراسر کشور
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عليرضا اعرافي

جامعتری موجود است .البته نمیتوان مادعی شاد هار شاخصای کاه در

انسان نقش دارد.در قرآن کريم به برخورداری انسان از فطرتی الهی اشااره

نگاههای عامتر وجود دارد ،بايد در منظرهای خاص نی موجود باشد؛ بلکه

شده است« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّاهِ الَِّتِی فَطَرَ النَِّاسَ عَلَیْهَا لَا
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شاخصهای موجود در دايره خاصتر محسوب شوند؛ ولی در اغلب موارد،

 .3اختياری و اکتسابی بودن :در حس معنوی انسان عوامال محیطای،

دايرههای خاصتر ،عالوه بر برخورداری از معیارهای موجود در دايرههاای

خانوادگی ،اجتماعی و ساير عوامل پیرامونی میتوانند اثرگذار باشند؛ اما در

عامتر ،از شاخصهای متعینتر و دقیقتری برخوردار هستند .به کمک اين

نهايت ،جهتگیریهای آن اختیاری و اکتسابی محسوب میشوند و انسان

نکته میتوان الگويی بارای مقايساه و تطبیاق شااخصهاای معنويات از

با اختیار خويش میتواند حس معنویاش را تعمیق يا گسترش دهد.

منظرهای پنجگانه طراحی کرد.

 .4تشکيکی و دارای مرات

بودن :برای معنويت مراتب گوناگونی وجاود

دارد؛ برخی از مراتب معنويت و احساس معنوی در دسترس تمام افراد است

تحليل معنوي و سالم
اهل بي ( عليهم السالم)

معنتوی از منظتر مکتت

و تمام انسانها در آن اشتراک دارند؛ اما اين حاس معناوی قابال تصاعید و
نیل به مراتب باالتر است .مراتب معنويات در داناشهاای گونااگونی مانناد

در بحث کنونی ،تالش بر اين است کاه نظرياه معنويات کاالن از منظار

اخالق و عرفان بررسی و تبیاین شادهاناد .البتاه بنیادهاای نظاام طاولی و

اسالم و معارف اهلبیت (علیهمالسالم) بررسی و تبیین شود .دين مبین اساالم

تشکیکی معنويت در منطق دينی و به وسیله آياات و رواياات تبیاین شاده

نظريهای خاص در مورد معنويت ،قدسیگرايی و جهان ماورای مادی دارد.

است .در روايتی از امام صادق (ع) آماده اسات« :إِنَّ الْإِيمَاانَ عَشْارُ دَرَجَاات
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در منطق اسالم ،معنويت ،به دو نوع قابل تقسیم است:
نوع اول :معنوي

بِمَنْ ِلَةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ » .بنابر اين روايت ،ايمان به نردباانی

خاص؛ مراد از اين نوع معنويت ،انجام مناسکی مانناد

نماز و حج است که در شريعت معرفی شدهاند.
نوع دوم :معنوي

تشبیه شده که ده مرتبه دارد و مؤمنان به تدريج از آن صعود میکنند.
 .5جامعي  :معنويات اساالمی ،جاامع اسات .بارای جامعیات معنويات

عام؛ انسان میتواند با بهرهمندی از نیتهای الهای و

اسالمی ،منظرهای گوناگونی میتوان بیان کرد:
جسمی و روحی :در معاارف اهالبیات

گرايشهای معنوی ،تمام اعماال خاويش را باه عباادت تباديل کناد .در

 .1.5توجه همزمان به سالم

معنويت اسالمی اين ظرفیت وجود دارد که تمام ساحات زندگی بشر ،ذيل

(علیهمالسالم) و در نگرشهای اخالقی ،معنوی ،فلسفی و حکمی ،ساحت

معنويت ،قدسیگرايی و احساس متعالی قرار گیرد .اين احساس قدسای و

روحی و درونی نسبت به ساحت جسمانی اهمیات بیشاتری دارد؛ اماا باه

معنوی ،میتواند حتی نشستن و ايستادن انسان را به امری الهی و معنوی

ساحتهای جسمانی و ظاهری نی توجه شده است.

تبديل نمايد و ازاينرومیتواند با توجه به کارکردهاای متناوعی کاه دارد،

 .2.5جمع بين عاطفه و عقالني و تأثير بر نگرشهتا و گتراي هتای

آسايش و آرامش روانی ويژهای را برای انساان باه ارمناان آورد .بناابراين

انسان :معنويت اسالمی به چند ساحت درونی انسان توجه دارد و بر سه نظاام

معنويت اسالمی میتواند از عبادت به معناای خااص عباور کناد و تماام

درونی انسان اثر میگذارد؛ معنويت اسالمی عالوه بر تأثیر در نظاام اعتقاادات و

ساحات زندگی انسان را شامل شود.

باورهای شخص ،بر نظاام نگارشهاا و تفسایرهای او و نظاام گارايشهاای و
تمايالتش نیا اثرگاذار اسات.معنويت اساالمی ،منحصار باه ابعااد عااطفی و

الف) شاخصهای معنوي

احساسی نیست؛ بلکه از ابعاد فلسفی و عقالنی نی برخوردار اسات .عقالنیات و

به معنای عام

برخی از شاخصهای معنويت به معنای عام به شرح زير هستند:

برخورداری از مبانی عقالنی ،مهمترين و بنیادیترين اصل در نظرياه معنويات

 .1ابتنا بر واقعي ها :تحوالت درونی انسان ،بريده از واقعیتهای بیرونای

اسالمی اسات .متأسافانه در دنیاای کناونی و باه خصاوص در جهاان غارب،

نیست .نظريه معنويت از يک سو در دنیای باطن انسان و از سوی ديگر در

معنويت به يک احساس ،عاطفه ،کشش و گارايش فارو کاساته شاده اسات و

نظريه های مرتبط با دنیای بیرونی مانند توحیاد ،واليات ،آخارت و معااد

ال اماً منطبق بر عقالنیت و منطق فلسفی نیست .معنويات در ايان دوره ،بارای
3

تجسم يافته است و اين دو دنیا کامالً با يکديگر ارتباط دارند .اين شاخص،

بسیاری از افراد ،يک نوع لذت و عالقه شخصی محسوب میشود.

معنويت اسالمی را از معنويتهايی درونیِ محض و مبتنی بار گا ارههاای

 .3.5توجه به ابعاد فردی و اجتماعی :نظريه سالمت معناوی در ديان

تصنعی ،خیالی ،وهمی و خرافی جدا میکند.

مبین اسالم ،فردی و درعینحال اجتماعی است و حتی ابعاد حماسی نیا

 .2فطری بودن :در معماری درون بشر و ايجاد احساس معناوی ،فطارت

در نظريه معنويت اسالمی اشراب میشود.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1سوره روم ( ،)33آيه .33

 .2محمد بن يعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 54.

 .3معنويتگرايی عاطفی و احساسی را میتوان ناشی از تفکرات آگوست کنت دانست؛ ر.ک :هنری توماس ،ب رگان فلسفه ،ص .321
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در بعضی موارد شايد برخی شاخصهای موجود در دايره عامتر ،متباين باا

تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّاهِ ذَلِکَ الدِِّينُ الْقَیِِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ».

نگرش فلسفی ـ فقهی کالن به مقوله سالمت معنوی از منظر اسالم (قسمت سوم)

 .4.5الهام زيس معنوی در تمام قلمروهای زندگی :معنويت اسالمی،

توحید میپردازند؛ ولی در الگوسازی معنويت اسالمی ،عنصر عالم قادس،

عالوه بر اليههای درونی و باطن انسان ،در رفتارها و سبک زنادگی او نیا

غیب و تجرد ،مؤلفهای محوری محسوب میشود و در ايان نظرياه نقشای

جلوه دارد .بايد توجه داشت که سبک زنادگی انساان مسالمان باه اماور

بسیار مهم ايفا میکند؛ در حقیقت ،معنويت اسالمی از نگارش توحیادی،

عبادی مانند نماز و روزه محدود نمیشود؛ بلکه تماام قلمروهاای زنادگی

قدسی و تجرد محور برخوردار است.
الهی :معنويتگرايی اساالمی ،عاالوه بار بنیادهاای

انسان در تمام زمینهها  -چه واجبات و چه مستحبات  -سالمت و طراوت

توحید و توجه به عالم آخرت و معاد ،از بنیادهای واليی نی برخوردار است.

معنوی را هديه میکند.

بهطورکلی ،معنويت راستین بدون اتصال به واليت الهی که در اولیای الهی

 .5.5توجه همزمان به ابعاد درونی و مناسکی :معنويت اسالمی ضمن

متجلی میشود ،امکانپذير نیست .در نگرش اسالمی و رويکرد اهالبیات

برخورداری از ابعاد قلبی و درونی ،به آيینها و شعائر نی توجاه دارد .ايان

(علیهمالسالم) به معنويت ،اتصال به راهنماياان و مرشادان سالیم ،اصال
6

نکته به عنوان يکی از نقاط تماي معنويات اساالمی از سااير نگارشهاای

بسیار مهم برای هدايت انسان و دستیابی به لقای خداوند است .

معنوی است .طبق اين مؤلفه ،نظريه معنويت اسالمی در يک نقطه اعتدال

 .9تأکيد بر شکوفايی حس متعالی و کشف و شهود :از منظر نظرياه

قرا میگیرد؛ از يک سو به سمت باطنگرايی محض گرايش پیدا نمیکند؛

کالن معنويت اسالمی ،ضمن پذيرش وجود مراتب گوناگون بارای تعاالی

از سوی ديگر نی از ظاهرگرايی سطحی و باه دور از احساساات بااطنی و

معنوی انسان ،بايد مرتبهای برتر و راقی برای رشد معنوی بشر پذيرفت .در

عمیق –برخالف برخی از نحلههای صوفیه -فاصله میگیرد .بناابر ديادگاه

مراتب واالی معنويت ،دريچههايی برای مشاهده و اتصال با عالم غیب برای

صحیح در معنويت اصیل اسالمی ،انسان همواره و در تمام مراتب نیل باه

انسان گشوده میشود و میتواند به شهود و مکاشفه دست يابد.

عالیترين درجات عرفانی و سیر و سلوک معنوی بايد به مناسک شارعی،

 .11برخورداری از ابعاد پيشگيری ،درمان و تعالیبخشی :نظريه معنويات

نقشه راه و تجلیات بیرونی معنويت مقید باشد.

اسالمی ضمن توجه به پیشگیری ،درمان و سالمتبخشی معناوی ،باه ارتقاا و

 .6.5جمع بين ابعاد دنيوی و اخروی :معنويت اسالمی ،عالوه بر آثاار و

تعالی معنوی انسان نی توجه دارد .در واقع ،نظريه سالمت معنوی از ياک ساو،

دستاوردهای دنیوی ،پیامدها و دستاوردهای گسترده اخاروی دارد .تاأثیر

به سالمت روحی و تأثیر آن در رفع بیماریهای جسمی و روحی توجاه دارد و

دستاوردهای فرادنیوی معنويت اسالمی ،از لحظه مرگ شروع میشود و تا

از سوی ديگر ،میتواند موجب تعالی و ارتقای انسان در ابعاد معنوی باشد.

عالم قیامت ادامه پیدا میکند .اين دستاوردها در آيات و روايات گونااگون

 .1.11پيشگيری :انسان با تنظیم زندگی خويش براساس دين مبین اسالم

بیان شدهاند .1در واقع ،اگرچه برخی از معنويتهای مرساوم در میاان باه

و نظريه معنويت اسالمی میتواند ،به زندگی پر از آرامش دست ياباد و از

سیر تکاملی انسان و معاد اعتقاد ندارند ،اما معنويت اسالمی ،در کنار توجه

آسیبهای گوناگون روحی که در زيست بشر بروز پیدا میکنند ،رها شود.

به عالم دنیا ،2معنويتی معادمحور ،فرادنیوی و اخروی محسوب میشاود و

 .2.11رفع برخی از مشکالت بشر به کمت

معنويت  :باا وجاود اينکاه

افقی برتر نسبت به ساير معنويتها ترسیم میکند.3

کارکرد اصلی معنويت ،مربوط به عالم ماورای ماده است ،ولای کاارکرد دنیاوی

 .6نظاموارگی ،انسجام ،توازن و ضتابطه منتدی :معنويات اساالمی،

آن نی نفی نشده و معنويتگرايی به عنوان گنجینهای محسوب میشود که باه

نظام واره،منسجم ،متعالی و متوازن با ساير ساحتهای وجاودی انساان -

کمک آن میتوان به درمان و راهنمايی بیماران پرداخات .معنويات مایتواناد

سالمت در ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و ساير ابعاد -است.

عالوه بر معالجه نابهسامانیهای شخصیتی و روحی ،باواسطه بار جسام انساان

 .7ابتنا بر توحيد ناب و قدسیگرايی :در بین نظريههای معنوی ،برخی

نی اثر بگذارد .در دانش روانشناسی و دانش اخالق ،به برخای از بیمااریهاايی

فضیلتی معرفتی برای نفی گ ارههای مابعدالطبیعی قائلند5؛ برخی به عالم

توجه میشودکه نظام شخصیت انسان را دچار ت ل ل کرده و ناباهساامانیهاای

قدس و توحید اعتقاد ندارند4؛ همچنین برخی –مانناد معنويات راياج در

گوناگونی را در پی دارند .در ادامه برخی از مشکالت روحی و شخصیتی که باه

برخی از فرقههای مسیحیت -فراطبیعی و وحیاانی هساتند ،اماا باه نفای

کمک معنويت قابلدرمان هستند ،بیان میشوند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1در سوره نساء آمده است (سوره نساء ( ،)4آيه « :)135فَعِندَ اللِّهِ ثَوابِ الدُنیا وَ االخرَةِ».
 .2امام صادق (ع) میفرمايد (محمدبن علی بن بابويه (شیخ صدوق) ،من اليحضره الفقیه ،ج  ،3ص «:)146لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ آلِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْیَاهُ».
 .3خداوند متعال در سوره روم میفرمايد (سوره روم ( ،)33آيه « :)7يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ االَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُون».
 .5برای نمونه ،برخی از معنويتهای پستمدرن از اين قبیلاند:
Jorge N. Ferrer and H. Sherman Jacob, The Participatory Turn: Spirituality, Mysticism, Religious Studies ,p 24.
5. Ewert Cousins, Christ of the 21th century, p 35.Dalai Lama, Ethics fot the new M illennium.

 .6خداوند متعال در قرآن کريم خطاب به پیامبر اکرم (ص) میفرمايد (سوره آل عمران( ،)3آيه « :)31قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ يَنْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم».
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مشمول اين دايره هستند .معنويت اسالمی ،با الهام يک زيست معنوی ،به

 .8اتصال به والي

عليرضا اعرافي



ارزيابیهای غیر صحیح بشر از خويشتن



حس محرومیت

اسالم ،به ابعاد معرفتی ،عقالنیت و تأثیر معنويت بر نگرشها و گرايشهای



حس فقر معنوی و فطری

انسان نی توجه شده است .محتوای عبادات اساالمی ،سرشاار از معاارفی



نگرش منفی به جهان هستی و پوچگرايی

است که عالوه بر ابعاد معرفتی و شناختی ،در انگی هها و رويکرد انسان به



ترس از مرگ

زندگی و عالم هستی میتوانند مؤثر باشند.



ترس از بیماریها



ترس از مصیبتها و سختیها و بیتاابی در مواجهاه باا ناکاامیهاا و

معنويت به معنای خاص ،صرفاً عاطفی نیست؛ بلکاه در آداب معناوی

معنويت خاص اسالمی ،میتواند بر ساير ابعاد زندگی و هستی انساان
3

شکستهای فردی

الصالالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر»  .بنابراين آيه شريفه ،عبادتهای انسان



بیتابی در برابر باليای اجتماعی و طبیعی

میتواند در زندگی او تأثیر بگذارد و از انحراف او جلوگیری کند .معنويات



رفتار غیر متعادل در بهرهگیری از لذتها و خوشیها

خاص اسالمی ،از آداب و مناسکی ويژه برخوردار است .اين معنويت ،عالوه
در اسالم :بحث

 .3.11تعالی روحی و معنوی؛ کارکرد اصلی معنوي
1

2

بر تأثیرات اخروی ،نتايج و برکات دنیوی نی دارد .عبادات در ديان مباین

ارتقا بخشی و تعالیبخشی معنويت در بسیاری از آياات و رواياات ماورد

اسالم ،از انسجام ،توازن ،نظاممندی و ضوابطی ويژه برخوردار هساتند .در

تأکید قرار گرفته است .باياد توجاه داشات کاه کاارکرد اصالی و بالاذات

عبادت های گوناگون به اهمیت واليت اولیای الهی توجه شده است .عالوه

معنويت ،تعالی روحی و معنوی و میل انسان به خداوناد متعاال و جهاان

بر آنکه در عبادتهای مختلفی مانند نماز ،به تقارب و احتارام باه اولیاای

آخرت است .در اصل معنويت ناب اسالمی ،کارکردی ماورايی و معطوف به

الهی و به خصوص پیامبر اکرم (ص) عنايات وياژه وجاود دارد ،بخشای از

سلوکالیاهلل دارد.

اعمال معنوی که در دين مبین اسالم معرفی شدهاند ،به طاور خااص باه
معرفت معصومان (علایهمالساالم) و توسال باه ايشاان اختصااص دارناد.

ب) شاخصهای معنوي

به معنای خاص

همچنین معنويت خاص اسالمی میتواند عالوه بر تعالیبخشی به انساان،

از نگاه دين مبین اسالم معنويت خاص از شاخصهايی برخوردار است

در رفع برخی از مشکالت بشر تأثیرگذار باشد .برای نمونه ،انسان میتواند

که آن را از ساير معنويتهای رايج در بین جوامع بشری متماي مایکناد.

با تقید به عباداتی مانند نماز ،به ارتباط خويش با خداوند متعال غنا بخشد

معنويت خاص اسالمی ،برخاسته از امور وهمی و خیالی نیسات؛ بلکاه باا

و ضمن کسب آرامش و تعالی روحی ،از آسیبهای روحی از قبیال حاس

عالم واقعیت ارتباط دارد و مبتنی بر حقايق هستیشاناختی و موجاود در

محرومیت ،نگرش منفی به جهان هستی ،پوچگرايی و ترس از مصیبتها و

عالم است .به بیان دقیقتر ،معنويت خاص نی معنويتی واقعگرا و مرتبط با

سختیها و بیتابی در مواجهه با ناکامیها و شکستها رها شود.

توحید ،عالم قدس و فراطبیعت محسوب میشود .امور معنوی اساالمی -
مانند زيارتها و عبادتها  -از يک سو ،برخاسته و مرتبط با فطرت انسان و
از سوی ديگر اختیاری هستند .برای اين امور ،مراتب گوناگونی قابل تصور
است و ازاينرو ،بايد عبادات و معنويت را تشکیکی دانست.
در عبادتها و معنويت خاص اسالمی ،صرفاً به ابعاد فردی انسان توجه

نتيجهگيری
بايد نظريه معنويت اسالمی مورد استنباط ،بررسی و تحلیل قرار گیرد
و به عنوان نقشه راه معرفی شود؛ سپس تحقیقات میدانی برای تکمیل آن
صورت پذيرد .اين نظريه تفسایرهايی را ارائاه مایدهاد کاه آسایبهاای

نشده اسات؛ بلکاه عباادتهاای اصایل اساالمی ،از ابعااد اجتمااعی نیا

معنويت را به حداقل میرساند يا رفع میکند .همچنین نتیجه بهرهگیاری

برخوردارند .در معنويات عاام ساخن از تجلای معنويات در سااحتهاای

از آن ،تربیت انسانها در تراز مناسب معنوی و روحی است .اين نظريه باا

گوناگون زندگی انسان بود .برای نمونه ،معنويت عام در نظاام اقتصاادی و

واقعیتهای جهان هستی در ارتباط است و میتواند بر دنیای بیرونی مؤثر

سیاسی جامعه اسالمی نی کرد پیدا میکند؛ اما در معنويت خاص ،سخن

باشد .برای ارتقاء دانش روانشناسی بايد اين دانش را بر تفسیر ،نگارش و

از آن است که در عبادات انسان ،رويکردها و جنبههاای گونااگونی مانناد

رويکرد صحیح معنويت اسالمی مبتنی کرد .تاکنون تحقیقات گوناگونی در

رويکردهای اجتماعی نی وجود دارد و معنويت اساالمی ،صارفاً باه ابعااد

ايران اسالمی و جهان غرب بر مسئله معنويت و تأثیر آن بر روانشناسی و

فردی انسان محدود نمیشود.

روان پ شکی انجام شده است ،اما برای بهبود کیفیت اين تحقیقات بايد به

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1برای مثال ،سوره فتح ( ،)8آيه « :5هُوَ الَّذی أَنْ َلَ السالکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَ ْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهِمْ».
 .2برای نمونه ،محمد شريف الرضی،نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص « :454وَ قَالَ ؟ع؟ أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّمِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ [مِنَ
النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحالةُ الْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ] مِنْ صِحالةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْب».
 .3سوره عنکبوت ( ،)22آيه .54
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نی اثرگذار باشد؛ برای نمونه خداوند متعال میفرمايد« :وَ أَقِامِ الصالاالةَ إِنَّ
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)نگرش فلسفی ـ فقهی کالن به مقوله سالمت معنوی از منظر اسالم (قسمت سوم

 بسیار ی از نظريااتی کاه شاايد از، در واقع.و عملی نی اهمیت داد

 صرفاً با طراحی نقشاه جاامع و ساپس.يک نکته مهم توجه داشت

 بسایار قطعای و ماتقن باه نظار،منظر تحقیقات بنیادين و ابتدايی

تعريف پروژه های متع دد تحقیقاتی ذيل اين طرح جامع می توان باا

 البتاه نباياد در ايان. در مقام آزمايش قابل اثباات نباشاند،برسند

پشتوانه ای قوی به بحث روان شناسی با نگرش معنوی و اسالمی وارد

مسئله ديدگاه های پوزيتیوساتی محاض و ناافیِ اهمیات تحقیقاات

 توجه به مباحث روش شناسی اهمیتی ويژه دارد، در اين عرصه.شد

.نظری را مبنا قرار داد

 به تحقیقات آزمايشگاهی،و بايد در کنار تحقیقات بنیادين و نظری

Original

Macro Philosophical-Jurisprudential View on the Issue of Spiritual Health
from the Perspective of Islam
(Third Part)
Alireza Aarafi*1

Abstract
Background: The purpose of this article is to explain the comprehensive theory of spirituality from the perspective
of Islam. This theory has the dimensions of "theological-philosophical", "Jurisprudential-legal", "ethical-axiological"
and "historical-civilizational", and in addition to spiritual transcendence, it can be used in the prevention and
treatment of physical, mental, psychological and social disorders.
Methods: This article has been compiled using the Holy Quran, Nahjul-Balaghah and religious texts and documents.
Results: According to the macro theory of spirituality from the point of view of Islam and Ahl ul-Bayt (as),
spirituality has the following characteristics: meta-dimensional, comprehensive of emotion and rationality and
reasoning, comprehensive of worldly and otherworldly dimensions, possessing internal and ritual dimensions,
comprehensive individual and social dimensions, possessing intentionto physical and mental and psychological
health, combined with lifestyle and inspiring spiritual life, infusing spiritual sense in the inner and
metaphysicallayers, systematic, coherent, balanced, disciplined, possessing monotheistic and holy approach,
connecting to divine Vilayet, innate and at the same time, voluntary, possessing various levels, and possessing
remedial and transcendental dimension.
Conclusion: In addition to transcendence, the macro theory of Islamic spiritualitycan be used in the treatment and
prevention of physical, mental, psychological and social problems. It is worthy to infer this theory with the help of
Ijtihad attitude, and to be done all researches and actions in the field of spiritual healthbased on this theory.
Keywords: Hadith of Ahl ul-Bayt (as), Health, Quran va Hadith, Spirituality, Spiritual Health
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