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 بخش سالمت معنوي اسالمي الگوهاي الهام
 

 :گانسندينو

، ابوالقاسج   2نيجا  ، سيدحسجن مقجدم  3زاده ، داود شجااعي 2، سيدضياءالدين تابعي2، سيدمحمدرضا كالنتر معتمدي2اللهي ، بهرام عين2، فريدون عزيزي2,1*محمدعلي محققي

 3، ابراهي  سقزچي3مراد عيسي

 
 

 چكيده

آيه . هاي برجسته و ممتازي هستند داراي ويژگي ميمعنوي و واجدين سالمت معنوي در طراز قرآن مايد و تعالي  اسال افراد شاخص :زمينه و هدف

خدا ايمان  آنان كه به»، «مَآبٍ وَحُسْنُ لَهُ ْٰ الََّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ طُوبَى» "فرمايد ميي اين مصاديق را معرفي ياز سوره رعد، به زيبا 22مباركه 

هاي مصداقي و الگوهاي دينجي سجالمت معنجوي     در اين نوشتار، جنبه. «ها اند، خوشا به احوال آنان و مقام نيكوي آن اند و كارهاي نيكو پرداخته آورده

 .صورت اجمال ارائه شده استه ب  مياسال

 .اي تكميل و تنظي  شده است ، برداشت و با مطالعه كتابخانه1329در اسفند ماه  ميمطلب اصلي از پانل ششمين همايش سالمت معنوي اسال :كار روش

گجذار، و   بخش، طبيبان و حكيمان خداجوي و خجدمت  هاي واال، دانشمندان الهام در طول تاريخ اسالم از صدر اول تا دوران معاصر شخصيت :ها يافته

هاي مختلف زندگي،  اين مصاديق سالمت معنوي اسالمي، در جنبه .  يافتهاي نيك و معنوي فراواني را در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران خواهي انسان

 . روند شمار ميه ثيرگذار بأهاي عيني و ت و حرفه اي، سيره و سبك زندگي، در زمره الگوها و مصداق مياع  از اخالقي و تربيتي، عل

تجرين رو    ترين، مؤثَّرترين و سريع از اين رو، طبيعى. به او حركت كند در مسير زندگى خود، به الگوى عملى نياز دارد تا با اقتدا انسان :گيري نتيجه

ترين نقش تربيتى است تا آناا كه الگوهاى صالح، مردم را به صالح و  نقش الگوها، حسّاس .تربيتى، رو  الگويى، يعنى ارائه نمونه و تربيت عملى است

ها و زواياي آشكار و پنهان زندگي الگوها، و معرفي آنان به  شناخت ويژگي .كشانند تباهى مى رسانند و الگوهاى فاسد، مردم را به ورطه فساد و تعالى مي

 .باشد هاي تروياي، نافذتر مي جامعه، براي ترويج و اشاعه سالمت معنوي اسالمي، داراي ضرورت مبرم است و از ساير شيوه
 

 هاي قرآني ري، جنبهپرو هاي سالمتي، سالمت شاخص، سالمت معنوي ،الگو :ها واژه كليد

 

 مقدمه

هجي  اجتمجاعي از سجه چيجز     »: 4اند السالم فرموده امام جعفر صادق عليه

جامعه فاقد . نياز نيست، تا در كارهاي مربوط به دنيا و دين به آنان پناه برد بي

: اين سه چيز عبارتنجد از . برنامه خواهد بود تدبير و بي اين سه چيز، جامعه بي

يزگار، حاك  نيكوكار كه مردم از او اطاعت كنند، و پزشك فقيه دانشمند پره

السالم در اين كجالم بجه پرهيزگجاري بجراي      امام عليه(. 1)«دانا و مورد اعتماد

داري براي طبيبجان، اشجاره    فقيهان، نيكوكاري براي حاكمان و دانايي و امانت

ري از تاليات معنوي با اناام خجدمات نيجك بجا انگيجزه الهجي، دو     . اند فرموده

داري از وجوه مشترك اين صفات برجسجته   گرايي و امانت سودجويي و مادي

هجاي   الگوهاي معنجوي، شخصجيت  . باشند در خدمتگزاران شايسته جامعه مي

هستند كه قابل معرفي به جامعه بوده، ترويج  معيار بر اساس فرهنگ اسالمي

سجت و بجه   هاي زندگي و صفات و ملكات آنان، امري مفيد و شايسجته ا  شيوه

در فرهنجگ قرآنجي، الگوهجا يجك     . شود ارتقاي سالمت همه جانبه منتهي مي

وجه مشترك دارند، كه همانا موحد بودن، دوستي با خداوند تبارك و تعالي و 

الگوهاي قرآني تالي بخجش  . براي و تقرب به درگاه الهي است  تال  دائمي

السالم دوست  هي  عليهابرا ،خدا هالسالم برگزيد آدم عليه :صفات الهي هستند

لقجب   السجالم روح خجدا   عيسجي عليجه   والسالم كلي  خجدا،   موسي عليه ،خدا

آيينه تمام نماي  ،اهلل عليه و آله محمد صليمرتبت،   اند و حضرت ختمي يافته

در حوزه معنويت، اع  از اخالق و رفتار و سجلوك زنجدگي   . باشند وند ميخدا

پيشرفت و سير به سوي كمال و تعجالي   اي، الگوهاي شايسته، از اركان حرفه

هاي متعجالي   يكي از لوازم ايااد تحول بنيادين و تحقق آرمان(. 2)باشند  مي

عنوان معيارهاي سالمت و ه ب)ي الگوهاي شايسته يدر طب و سالمت، شناسا

  .استو تحليل و ترويج سيره زندگي معنوي آنان ( معنويت
 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

درمجاني تهجران،   ، ت علمجي دانشجگاه علجوم پزشجكي و خجدمات بهداشجتي      ئج عضو هي * .1

 پژوهشكده سرطان، انستيتو كانسر

 عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي .2

 عضو گروه سالمت معنوي اسالمي فرهنگستان علوم پزشكي .3

 42، حديث 94/23و بحاراالنوار جلد  414/العقول تحف .4
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 ادبيات نظري
 نويرفتارهاي مع

م، خجانواده،  ال، اسج وندرفتارهايي است كه از افراد معنوي در قبال خدا

 .زند سرمي و خودشان طبيعت ،جامعه، سازمان متبوع

 

 «سفر»استعاره قرآني : زيست معنوي

 درميجان  معنجوي  زيسجت  چيستي و چگونگي هدربار تشبيه ترين عمده

 كيفيجت  يهو تشجب  سجفر  به معنوي زيست تشبيه عارفان مسلمان، و عالمان

 و بيان، توصيف راه بهترين و« سفر منازل طي»به معنوي به زيست دستيابي

. است سفر و سير هتارب به مربوط واژگان از گيري آن، بهره كيفيت الگوسازي

 از را معنجوي  حيجات  هدامن توان مي معنوي زيست و سفر بين تناظر ايااد با

 (.3)كرد بيان مرگ از بعد حتي و مرگ تا تولد

 

 » است نور به ظلمات از حركت»قرآني  استعاره: ست معنويزي

 مفهجومي  يها استعاره از ديگر ، يكي«نور به سمت حركت از ظلمات»

اين . واره حركتي، است انسان، مبتني بر طرح معنوي زيست تبيين در قرآن

 و  السماوات واالرض نور هلل ا: ترين مفهوم قرآن مرتبط است استعاره با مه 

 شجناخت  و دهد قرار مي خود ذيل را قرآني مرتبط مفاهي  از عيشبكه وسي

قرآن در مورد زيست معنوي انسان و زيست معنجوي   آيات ديگر فه  در آن

 (4)ر است سعال ، مي

 

 » خداوند بندگي و تعبد»استعاره قرآني : زيست معنوي

 خداونجد  و انسان ارتباط كيفيت از قرآن كه استرب، تصويري -استعاره عبد

 و عبجد  قدرت تمام ربّ صاحب: است قدرتي واره طرح مي دهد و براساس اننش

 كيفيت هدربار استعاره تنها استعاره اين. است ربّ محتاج وبه غايت تام احتياج در

 ماننجد  ديگجري  هجاي  اسجتعاره  بلكجه  نيست، خداوند دربرابر انسان معنوي زيست

 . انسان نيز وجود دارد و خدا مالقات امكان انسان و حتي و خدا دوستي و محبت

 

 «اعلي و ادني»استعاره قرآني : زيست معنوي

 بهشت، قرآن، ايمان، عل ، توحيد، به اعتقاد استعاري، الگوي اين براساس

 .مجي رونجد   بجاال  بجه  و دارنجد  قجرار  درمرتبجه اعلجي   ها و مانند آن نيك اعمال

 و بيمجاري  و انجدوه،  غ  شرك، و باال است درمرتبه افتخار و اميد سربلندي،

 (.4)اند  پايين واقع شده درمرتبه پست و رذيلت

 

 واژه اسوه در قرآن
1آمده است به معانى مداوا، اصالح، اندوه، مداواى جراحت و صبر

لمجه  ك .

اسوه در لغت به معناى سرمشجق، پيشجوا، پيشجوا در مهمّجات، خصجلتى كجه       

بجد،  شخص بدان اليق مقتدايى شود، آنچه بدان شخص انجدوهگين تسجلى يا  

و حالجت پيجروى انسجان از ديگجران      حالت و روشى كه شايسته پيروى است

در فرهنجگ   .2آمده است؛ خواه پيروى، نيك و سودمند يا بد و زيانبجار باشجد  

كاربرد اسجوه در قجرآن   . اسالمى، اسوه به معناى پيروى نيك و سودمند است

ز و در برخى از روايجات بجدون وصجف حسجنه در پيجروى ا     « حسنه»با وصف 

تواند گواه بر ايجن معنجا    اهلل عليه و آله مى الگوهاى شايسته، مانند پيامبر صلى

 سجوره  21يك بجار در آيجه   : كري  سه بار آمده است واژه اسوه در قرآن. 2باشد

 6و  4اهلل عليجه و آلجه و دو بجار در آيجات      صجلى  پيامبر اسالم در مورد احزاب

واژه  .او  السجالم و همراهجان   عليجه  الرحمن درباره ابراهي  خليل سوره ممتحنه

بجه   شجود  امر به تأسى فهميجده مجى  ، سوره انعام 29كه از آن در آيه « اقتدا»

از عنجاوين ديگجرى مفهجوم اسجوه     در آيجات قجرآن    .مفهوم اسوه نزديك است

 93 هآي سوره انبياءو  124آيه  وره بقرهس در: «امام»: شود؛ مانند برداشت مى

كار رفته است و به مقتجدا و  ه السالم و انبيا ب عليه حضرت ابراهي  در مورد كه

 سجوره بقجره   و 92در سوره نحل آيه « شهيد»و  ،پيشوا بودن آنان اشاره دارد

كه به يك معنا بر الگو اطالق شده است، چنان كجه معنجاى ديگجر    ، 143آيه 

و نيز مواردى كه خداوند متعال افجرادى را بجه عنجوان مَ َجل و      آن گواه است

 12و  11آيات  سوره تحري : 2كند نمونه براى مؤمنان معرفى مى
 

 الگو در فرهنگ لغات
 وم جال  . قجدوه  . اُسجوَه   .  مُقتَجدي . سرمشق »الگو در فرهنگ دهخدا 

، در فرهنگ فارسي عميد «نمونه و طرح»در فرهنگ فارسي معين  ،«نمونه

اي از  ماموعجه  »هجاي مصجوب فرهنگسجتان     و در واژه «نمونه و سرمشق»

هاي مختلف  داده  ها كه براي ايااد سندهاي جديد يا مقايسۀ ماموعه داده

در ديكشنري فارسي به انگليسي معادل . ، معني شده است«رود به كار مي

« design, example, exemplar, form, lead, model, mold, paradigm, pattern, 

template »براي الگو بيان شده است. 

 

 هاي سالمت معنوي در اسالم صشاخ
اتصال و ارتباط با خداوند است كجه   شرط و شاخص اصلي سالمت معنوي

، "دعجا "، "تقجوي "، «وحدانيت و ايمان توحيدي»هاي مختلفي شامل  در جنبه

توحيجد محجوري و    .شجود  خالصه مجي  "گيوارست"و  "باور به معاد"، "عبادت"

و « احسجاس هدفمنجدي  »عنجوي،  معاد باوري و تاليات اعمال ديني و رفتجار م 

آثجار و  (. ارتباط انسان با خود)در وجود انسان است « برقراري آرامش و راحتي»

 اياجاد »صورت ه هاي ديگر ب ثمرات زيست و سالمت معنوي در ارتباط با انسان

« ل اخالقجي يعشق و احترام و صداقت و درستكاري و يكپارچگي و تحقق فضجا 

معنوي معيار ارتباط انسان با موجودات ديگجر  همچنين، سالمت . يابد تالي مي

هاي سالمت معنجوي در ايجن چهجار     شاخص. و عال  طبيعت قرار خواهد گرفت

 :شود صورت اجمال ارائه ميه سطح، به شرح زير و ب
 

 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 ،1164،ص2المحيط،ج؛القاموس212،ص1العلوم،ج؛شمس141ـ141،ص1العرب،جلسان .1

 http://wiki.ahlolbait.comدانشنامه اسالمي، : اسوه .2
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85
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 خدا با ارتباط انسان در معنوي سالمت هاي شاخص. 1

اد بجه  اعتقج و  هستيدر جهان اعتقاد به وجود قدرت اليتناهي توحيد، 

اليتنجاهي   أارتبجاط خجاب بجا منشج    . وجود ذات اقدس پروردگار عال  است

ارتبجاط هجر   . شود كه ويژه انبيا الهي است مياناام  وحي هستي با واسطه

براساس  «.مقدور است از طريق عبادت، نيايش و دعافرد انساني با خداوند 

وحيد و ت"ي شناخت، بينش و نگر ، ها تعالي  دين مبين اسالم، در حوزه

از سطحي )ي مختلفي ها باوري اليه معاد و انديشي فرجام»و  "خداشناسي

در حوزه عمل و رفتار نيز، مصجاديقي  . شود ميرا شامل  «تا عمقي و بسيط

ياد اولياي خدا  وتوسل  ،توكل ،صبر ،شكر ،دعا، نماز ،توبه ،عبوديت»: مانند

. ان با خجدا اسجت  داراي مراتب مختلف بوده، مبناي رابطه انس« و شهيدان

 (:6)ي رابطه انسان با خداوند عبارتند از ها بعضي از مؤلفه

 خود را در محضر خداوند ديدن 

 (با اخالب) اطاعت از فرامين الهي 

 آن برآورنده  انسان وسيلهخداوند براي هرنياز) كمك خواستن از خداوند

در گجرو آن دانسجته   در عين حجال رسجتگاري را   . خلق كرده است رانياز

 ( ت كه انسان براي رفع نيازهاي خود تنها از او كمك جويداس

 ي الهي ها شكر گذاري از نعمت 

 

 با خود ارتباط انسان در معنوي سالمت هاي شاخص. 2

برقرار كند از جهات مختلجف   تواند مي اهميت ارتباطي كه فرد با خود

ل تعامج ارتباط با خداوند،  .در فرهنگ اسالمي مورد توجه فرار گرفته است

تحت تأثير ارتباط انسان بجا خجود قجرار    سازنده فرد با ديگران و با طبيعت 

ي سالمت معنوي اين سطح ارتباطي، مواردي ها و مؤلفه ها از شاخص. دارد

 ،«هدفمنجدي در زنجدگي  » ،«حساس رضجايت و اميجد بجه زنجدگي    ا»نظير 

در اعمال و رفتجار  و انديشه تفكر  »، «2خودشناسي»، «1زندگي معناداري»

انتخاب چجارچوب جهجت    »و « محاسبه و مراقبت نفس»، «ود و ديگرانخ

 . قابل تأمل است« گيري مناسب

قلب سجلي ، قلبجي   »: اند در رابطه با قلب سلي  فرموده( ع)امام صادق 

در . «است كه خدا را مالقات كند در حاليكه هي  كس جز او در آن نباشد

حساس و بجاور در درون  يك ا« ماهيت انسان از خدا بودن»حوزه شناخت، 

« تقجوا و تجرس از خجدا   »خود انسان است، كه در اثر آن در حوزه رفتجاري  

  .ايااد خواهد شد

 

 با ديگران ارتباط انسان در معنوي سالمت هاي شاخص. 3

 انسان موجودي اجتماعي است ارتباط با ديگران امري طبيعجي تلقجي  

ي ها لفهؤارتباط، از مدرك اهميت ارتباط با ديگران و كيفيت اين . شود مي

ي هجا  موارد زير حائز براساس آمجوزه  ها از ساير مؤلفه. سالمت معنوي است

نيكجي، محبجت و   »، «داشجتن ارتبجاط حسجنه   » :ديني تأكيجد شجده اسجت   

هميجاري و خجدمت بجه    »، «نظر خواستن و راهنمجايي كجردن  »، «مهرباني

، و «ديگراندوست داشتن »، «احترام به ديگران»، «ها ديگران در نيازمندي

در ارتباط با ديگران نيز اگر انسان سالمت معنوي  .«رعايت حقوق ديگران»

داشته باشد بايد حتي افراد گناهكار را بندگان خدا بداند و به اصالح آنجان  

ارتباط با ديگران با معيار شاخص جلب خشجنودي خداونجد، از   . كمك كند

 . ي مه  سالمت معنوي استها شاخص

 

 با طبيعت ارتباط انسان در معنوي متسال هاي شاخص. 4

قرآن مايد تمام عال  طبيعت را آيجه و نشجانه بجراي شجناخت مجاوراء      

 ، «كوه محل تالي پروردگار»تعابيري مانند . داند ميطبيعت 

، «ي الهجي هجا  دريا، خوان گسترده نعمجت »، «پرندگان لشگر خداوند»

علق طبيعجت  ت"(.همان)مبين اهميت و توجه خاب قرآن به طبيعت است 

احترام بر حجق  » ،«آباد كردن طبيعت» ،«احترام به طبيعت»،  «وندبه خدا

عبرت آموزي  »، «استفاده كردن از طبيعت»، «پاسداشت طبيعت و حيات

هجاي سجالمت معنجوي در     از شاخص «محافظت از طبيعت»و « از طبيعت

  .رابطه انسان با طبيعت است

مورد مالحظه قرار دهجي ،  رگانه فوق را اي چهها اگر ماموعه شاخص

 : شوند ميگروهي از عوامل موجب ارتقاء سالمت معنوي 

 «ي ماورالطبيعي و الطاف الهيها آيات و نشانه» ، 

 «عوامل و تاليات فردي و اجتماعي» ، 

 «عوامل معنويت افزاي اقتصادي و سياسي» ، 

 «و « ييكننده طبيعي و جغرافيا عوامل تسهيل 

 «ساز فرهنگي عوامل سرنوشت».  

 : گروه ديگري از عوامل مانع رشد و اعتالي معنوي بوده، و بازدارنده هستند

طلبجي و   ي، رفجاه يدنياگرا»، «القائات شيطاني و تبعيت از هواي نفس»

 ،"فسججاد محججيط اجتمججاعي «  ،« مفججرطبيكججاري و فقججر »، «غنججاي وافججر

  همنشجين  نامناسب و محيط اجتماعي »، «دانشمندان و كارگزاران فاسد»

 «محيط جغرافيايي نامساعدو  هاي ناشايسته و گمراه حكومت»و « مراهگ

 

معنووي بوا برگيوري از بع وي      سالمت هاي شاخص
 احاديث اسالمي
هجدف نهجايي زنجدگي    جهجان هسجتي هدفمنجد و     در معارف اسجالمي 

ايمجان بجه    .اسجت  و جلب رضايت الهجي  رسيدن به خداوند و خالق هستي

ر و طاري بججه آينججده، آرامجش خجا    باعجث اياجاد بصجيرت، اميجدو     وندخدا

احسججاس  . شجود  مجي  هجا  نگراني عمينان به رسيدن به هدف نهايي و رفطا

 وعبادات، دعا   از طريق)و ارتباط با خالق هستي  وندحضجور خجدا
 

 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

در زندگي روزمره و شامل معناداري كلي جريان زندگي و اعتقاد به معاد و نيز معناداري  .1

 تال  براي آن است

 هاي خويش ها و آفت معطوف به شناخت از توان، كماالت، احساسات، امكانات، عيب .2
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در قبجال  احسججاس مسجئوليت   ، اعمال و رفتجار را تنظجي  و   (نيايش

هجا   بعضي از اين شاخص. و جامعه را به دنبال خواهد داشت ديگران

 (:2)در زير اشاره شده است

  شاخص ايمان به خداوند تبجارك و تعجالي اسجت كجه داراي     ترين  مه

و تبلور »، و «اقرار به زبان»، «عقد و پيمان قلبي». مراتب مختلف است

 .، از مراتب ايماني است«عملي با اعضا و جوارح

  راه را از بيراهجه و   كه در پرتو آن، انسان نيت دينيالعقبرخورداري از

 يها و پرتگاه ها ود را از تاريكيدهد و خج ح را از فساد تشخيص مىالص

 .دهد زندگى ناات مى

   برخججورداري از تعججادل روحججي و منحججرف نشججدن از مسججير الهججي در

 ها و كاميابي ها سختي

 اناجام دادن واجبات و دوري )در برابر خداوند تبارك و تعالي  گرايي وظيفه

 . ل و حرام الهي و قوانين جامعهالرعايت حو ( كردن از محرمات الهي

  (جامعه)احساس مسئوليت نسبت به خود، خانواده و فرزندان، و ديگران 

 انديشي توحيدي، ذكر مرگ و پايان زندگي دنيوي، باور به عدل  عاقبت

 تحقق وعده و وعيد الهيالهي و معاد و 

  تقواي الهي و عال  را محضر خداوند تبارك و تعالي دانستن كه موجب

 . شود مياهناار پيشگيري از گناه و هر نوع رفتار ن

   فجراه    اهجل ايمجان  رضا به تقدير الهجي از اموري كه آرامش را بجراي

 .سازد مي

  (طلب عافيت)دعا براي سالمت خود و ديگران 

 آگجاهي و بصججيرت در ديججن، رعايجت انجدازه در     ي با كسب يجو كمال

 ها ها و دشواريالزندگي، و صبر بر ب

  طلب امنيت و ايمان در دنيا و آخرت 

 و خيجر  ( مردم از شجر او در امجان هسجتند   )زاري نسبت به ديگران آ بي

 (خاصه خويشاوندان)رساندن به عموم 

 و حيجات اخجروي را هجدف و غايجت      نتعلق و وابستگي به دنيا نداشت

 نمودن نهايي خود تلقي

ها و بسياري از دستورات و معارف الهي اسالم، اع  از معارف قرآني  اين نشانه

  .شود المت همه جانبه انسان و سعادت دنيا و آخرت ميي، موجبات سيو روا

 

 الگوهاي سالمت معنوي، بر حسب معيارهاي معتبر اسالمي
الگوهاي سالمت  .ي قرآن مايد استى تربيتها قايسه الگوها، از رو م

ي گرانمايه و واالئي هستند كه با نگجاه ججامع   ها معنوي اسالمي، شخصيت

نسبت به كسب معيارهاي مشروحه باال در به همه ابعاد چهارگانه سالمت، 

ي چهارگانجه  هجا  به عبارتي، گاه شاخص. اند طول زندگي خود اهتمام نموده

. هجا بجروز و ظهجور و تالجي داشجته اسجت       در آن  ميسالمت معنوي اسجال 

ي نظير ابوعلي سينا، رازي، فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي و يها شخصيت

در دوران . اند ايران و اسالم چنين بوده بسياري از دانشمندان دوران تمدن

. انجد  ي معنوي فراواني ظهور و بروز و تالجي داشجته  ها معاصر نيز شخصيت

تأمل بر زندگي اين بزرگان و مطالعه در شيوه زندگي و صفات ممتاز آنان، 

ي ها به نسل جديد و نسل ميبا رويكرد معرفي الگوهاي سالمت معنوي اسال

  آينده بسيار ضروري است

 

 الگوهاي شايسته در فرهنگ قرآن
ها بجه داليجل مختلجف؛ بجه مقتضجاى فطجرت خجويش الگوطلجب و          انسان

 .در قرآن نيز بجه نقجش الگوپجذيرى در تربيجت تأكيجد شجده اسجت        .دالگوپذيرن

بايد در تمام ابعاد، كامل باشند تا بتوانند براى هجر بشجرى در هجر     ي الهيلگوهاا

شوند؛ چرا كه نور دين كامل و جامع بر تمجام   عصرى، در بعد هدايتى، الگو واقع

به عبارت ديگر، اين الگوها بايجد ججامع كمجاالت و    . تابد زواياى زندگى بشر مى

  (.9) فضائل بشرى باشند تا هدايت كامل از ناحيه آنان تحقَّق يابد

 

 انبياء الهي

  ليجل و نتياجه  د .يروى از هدايت پيامبران، اقتدا به هدايت الهى استپ

كجه همجان   )را  الهي خداوند هدايت انبيا. ى، بايد هدايت يافتگى باشدپيرو

مقتداى رسول خويش دانسته و او را به اقتجداى   (هدايت خاب الهى است

 فَبِهُجدَاهُ ُ ۖ  اللََّهُ هَدَى الََّذِينَ لئِكَأُو»: به اين هدايت خاب مأمور كرده است

سجوره مباركجه   . «لِلْعَالَمِينَٰ إِنْ هُوَ إِلََّا ذِكْرَى ۖ اأَجْرً عَلَيْهِ أَسْأَلُكُ ْ لَا قُلْۗ  اقْتَدِهْ

كه خداوند هدايتشان كجرده، پجس بجه     هستند  نان كسانىآ». 22انعام آيه 

 رسجالت و )مجن بجر ايجن    : بگجو ( به مردم! اى پيامبر. )هدايت آنان اقتدا كن

كن ، اين قرآن جز تذكَّرى براى جهانيجان   از شما مزدى طلب نمى( دعوت

پيجامبران بجزرگ   . «(و خواست من جز پندگرفتن اهل عال  نيست)ت نيس

، امامت و رهبرى جامعه را نيز بر (رساندن پيام وحى)عالوه بر مقام رسالت 

توجّه به اناام كارهاى . هدايت انبيا با فرمان خداوند است .اند عهده داشته

نماز و زكات در ميان كارهاى خير، جايگاه . است  خير، از الطاف ويژه الهى

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ْ فِعْجلَ الْخَيْجرَاتِ    وَجَعَلْنَاهُ ْ أَئِمََّۀً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا». اى دارند ويژه

. 93سوره مباركجه انبيجا آيجه    . «نَعَابِدِي لَنَا وَكَانُواۖ وَإِقَامَ الصََّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزََّكَاةِ 

كردند  هدايت مى( مردم را)ا پيشوايانى قرار دادي  كه به فرمان ما وآنان ر»

را وحى كردي   تو به آنان، اناام كارهاى نيك و برپايى نماز و پرداخت زكا

 .«كنندگان ما بودند و آنان فقط عبادت


 اهلل عليه و آله پيامبر اسالم صلى

ا به عنوان تبارك و تعالي وجود مبارك پيامبر اسالم ر خداونددر قرآن 

 سجوره احجزاب   21در آيجه   .اسوه و الگو براي بشريت معرفي فرموده است

اللََّهِ أُسْوَةٌ  قَدْ كَانَ لَكُ ْ فِي رَسُولِ«: فرمايد درباره اسوه بودن پيامبر اسالم مى

همانا براى شما « »حَسَنَۀٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللََّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّهَ كَ ِيرًا 

براى كسانى كه به ( البتَّه)رسول خدا الگو و سرمشقى نيكوست، ( سيره)در 

پيجامبر  . «كننجد  خدا و روز قيامجت اميجد دارنجد و خجدا را بسجيار يجاد مجى       
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رفتجار و سجكوت معنجادار    . باشجند  براي مردم مي اسالم الگوي دائمي گرامي

توانند پيامبر اكرم را الگجو قجرار دهنجد كجه      نى مىكسا .پيامبر حاّت است

 .قلبشان سرشار از ايمان و ياد خدا باشد

 

 السالم و همراهان او ح رت ابراهيم عليه

نيكو بودن ابجراهي  و همراهجان او    به اسوه سوره ممتحنه 6و  4آيات 

« .....قَدْ كَانَتْ لَكُ ْ أُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ فِي إِبْجرَاهِي َ وَالََّجذِينَ مَعَجهُ    » كند تصريح مى

و كسانى كه بجا او بودنجد، سرمشجق و    ابراهي  ( رو )همانا براى شما در »

گذشت زمان، نقش الگوهاى دينى و معنجوى را كج    . «الگوى خوبى است،

بجراي   .تواند براى امجروز مجا الگجو باشجد     حضرت ابراهي  مى. كند رنگ نمى

سجت كجه بجه    ا بسيار پسجنديده و نيكجو   در اين عصر و همه اعصار،مؤمنان 

در تربيت و تبليغ، ارائه . نددا كنو اصحابش اقت السالم يهلع ابراهي حضرت 

ه  انبيا الگو هستند و ه  پيروان و . عينى و عملى و الگو الزم است  نمونه

همگججامى، در پيججروي از الگوهججاي قرآنججي، . شججدگان آن بزرگججواران تربيججت

 .همراهى و هماهنگى فكرى و عملى با رهبران الهى الزم است

 

 امامان شيعه

السالم  بيت عليه   ائمه اهل. خدا هستندرهبران الهى، بندگان مخلص 

انجد، عامجل هج      ، آنان به آنچه هدايت نمجوده اند مصداق كامل اسوه حسنه

قصد، توجّه، جلودارى، پيشوايى،  نظير  مفاهيميداراي « امام»واژه . اند بوده

 امام. باشد مي بودن، معلَّ  بودن، م ال، راه، راهنما و شاخص شروپيروى، پي

بجراى مجردم، بايجد داراى     وندودن از خطا در بيان مقصود خدابراى بركنارب

: امام پيشواى جامعه اسالمى با سه ويژگى خابّ است. ملكه عصمت باشد

شيعه وجود . «عل  خدادادى» و «عصمت»، «نصب از سوى خداى متعال»

شيعه از مقام عصمت برخوردار و از   امامان .داند چنين امامى را ضرورى مي

ها حات بوده و بدون است نا الگجو و   فتار، رفتار و اخالق آنگو خطا مصون

نيز به اسوه   اسالميروايات  قرآن و در. سرمشق كاملى براى همگان هستند

سجوره   93خداونجد در آيجه   . اسجت   السالم تصريح شجده  بودن امامان عليه 

نَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ْ فِعْلَ وَجَعَلْنَاهُ ْ أَئِمََّۀً يَهْدُونَ بِأَمْرِ»: مباركه انبيا فرموده است

آنجان را پيشجوايانى   ». «عَابِدِينَ لَنَا وَكَانُواۖ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصََّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزََّكَاةِ 

كردنجد و بجه آنجان، اناجام      هدايت مى( مردم را)قرار دادي  كه به فرمان ما 

كجردي  و آنجان فقجط    را وحى  تكارهاى نيك و برپايى نماز و پرداخت زكا

 «كنندگان ما بودند عبادت

 .امامت نيز مانند نبوت، بايد با انتخاب خداوند تبجارك و تعجالي باشجد   

دو ركن  نماز و زكات. است  توجّه به اناام كارهاى خير، از الطاف ويژه الهى

و بجدون   اى دارنجد  در ميان كارهاى خير، جايگاه ويژه اساسي همه اديان و

اگجر قجرآن صجراط مسجتقي      . رسجد  ه درجه بندگي خدا نميها، انسان ب آن

 قرآن امام علمجى و امجام قجرآن عينجى    . هدايت است، امام نيز چنين است

پس از پيجامبر، امامجان    .است ؛ قرآن صراط علمى و امام صراط عينىاست

امام عبد كاملى است كه . روند شمار ميه طلبان ب بهترين الگو براي هدايت

 (.9) يابد در او بروز و ظهور مى تعالى اوصاف بارى


 الگوهاي شايسته بين بانوان با معرفي قرآن مجيد

 .ها، فرقى ميان زن و مرد نيسجت  در معرَّفى الگو و تاليل از شخصيت

آسيه همسر فرعون، مري  دختر : 1ان كامل چهار نفرنددر تفاسير قرآن بانو

اهلل عليه و  ىعمران، خدياه دختر خويلد و فاطمه دختر حضرت محمّد صل

 ، افجراد و ى گونجاگون هجا  شرايط ومحيط يارب اين الگوهاي قرآني، .(9) آله

 .باشند مي ي مختلف، قابل تطبيقها زمان

 

 مريم عليهاالسالمح رت 

وَضَرَبَ اللََّجهُ مَ َلًجا   »: سوره تحري  خداوند چنين فرموده است 11در آيه 

قَالَتْ رَبَِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْاَنََّجۀِ وَنَاَِّنِجي   لِلََّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ 

مجري  دختجر   ( خداوند به)و ». «مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَاَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظََّالِمِينَ

حفج  كجرد،   ( از گنجاه )زنى كه دامن خجويش را  .( نيز م ل زده است)عمران 

و كلمات ( تا عيسى در دامان او متولد شد)پس ما از روح خود در او دميدي  

در  .«گجان بجود   پيشجه   پروردگار  و كتب آسمانى را تصديق كرد و از اطاعت

پاكجدامنى، نفخجه   : اين آيه چهار كمال براى حضرت مري  بيان شجده اسجت  

قجرآن،   .روح، تصديق پيامبران و كتب آسمانى و اطاعت محض در برابر خجدا 

وى پاكدامنى براى مردان و زنان معرَّفجى كجرده   حضرت مري  را به عنوان الگ

وى كه در سراسر زندگى پاك خويش محل ظهجور آيجات و معاجزات     .است

السجالم را بجه خجود     عيسجى عليجه  حضجرت  الهى قرار گرفته و منزلت مادرى 

 .براى مردم مؤمن نمونه قرار گرفته است قرآندر  ،اختصاب داده است

 

 آسيه همسر فرعونح رت 

: رت آسيه همسجر فرعجون در قجرآن چنجين آمجده اسجت      در مورد حض

وَضَرَبَ اللََّهُ مَ َلًا لِلََّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا »

د خداون». «2فِي الْاَنََّۀِ وَنَاَِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَاَِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظََّالِمِينَ

آنگاه كجه  ، اند، به همسر فرعون م ل زده است براى كسانى كه ايمان آورده

اى بسجاز و مجرا از    براى من نزد خجويش در بهشجت خانجه   ! پروردگارا: گفت

او با وجود  .«فرعون و كردار او ناات بده و مرا از گروه ستمگر رهايى بخش

موسجى   نزديكى به فرعون و برخوردارى از زنجدگى اشجرافى بجا ايمجان بجه     

اى  هاى زندگىِ مؤمنانه مَ َل و نمونه السالم و بردبارى در برابر دشواري عليه

ضاى خالق را بر رضجاى خلجق مقجدم    رآن بانوي بزرگوار . براى مؤمنان شد

، صجبور  .داد منطق عقل و وحى را بر مسايل خانوادگى ترجيح مى و داشت

 شكناهزير   .بود و با شهامت حامى رهبر معصوم زمان خود،بلند همت، 
 

 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

 142صفحه،11البيان،جلدتفسيرمجمع.1

 11سورهمباركهتحريمآيه.2
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همسر  .جان داد و به شهادت رسيد، ولى از راه و مكتبش دست بر نداشت

فرعون ثابت كرد بسيارى از شعارهايى كه در طجول زمجان، ججزو فرهنجگ     

مجرز   نيجز  وابط خجانوادگى ر .غلط است و بايد آن را عوض كرد مردم شده،

 .دارد و همين كه به انحراف و كفر رسيد بايد تغيير كند

از همسر نوح و همسر لوط به  (تحري )مباركه  همين سوره 19در آيه 

هاى ايمجان، از آن امتنجاع    عنوان كسانى كه به رغ  فراه  بودن همه زمينه

ضَجرَبَ  »: در پيش گرفتند به مذمت ياد شده اسجت  ورزيده و بيراهه كفر را

كه  خداوند براى كسانى». «..... اللَّهُ مَ اَلً لِلََّذينَ كَفَرُوا امرَاَتَ نوح وامرَاَتَ لوط

توانجد   زن مجى . «كفر ورزيدند، همسر نوح و همسر لوط را م ال زده اسجت 

عجدالت   اى به عصمت و وابستگان فاسد، ضربه. الگوى فساد يا صالح، باشد

چنانكجه  . همسر پيامبر بودن سبب ناات نيست. زنند رهبران آسمانى نمى

فرزند پيامبر بودن نيز چنين است، بلكه عملكرد خود انسان است كجه بجه   

 .دنبال آن سعادت يا شقاوت است

 

ترين جامعه و الگوو بوراي هموه     ، شايستهامت اسالمى
 جوامع به روايت قرآن مجيد

تى متعادل به دور از افجراط و تفجريط و الگجو بجراى     قرآن امت اسالمى را ام

سجوره مباركجه بقجره در معرفجي امجت       143در آيجه  . همه معرفى كجرده اسجت  

نَاكُ ْ أُمََّۀً وَسَجطًا لِتَكُونُجوا شُجهَدَاءَ عَلَجى     جَعَلْ لِكَٰوَكَذَ»: چنين آمده است اسالمي

سان مجا شجما را امّتجى ميانجه      و بدين» .« ...ۗالنََّاسِ وَيَكُونَ الرََّسُولُ عَلَيْكُ ْ شَهِيدًا 

قجرآن، امّجت   . «بر شما گواه باشد( نيز)قرار دادي  تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر 

وسط را شاهد بر اعمال معرفى كرده است، اولياى خدا، بجر اعمجال مجا نظجارت     

تواننجد نجاظر تمجام     ها داراى چنان ظرفيّتى هستند كجه مجى   عضى انسانب .دارند

پيجروى از دسجتورات    .در طول تاريخ باشند ها هاى انسان و آگاه به انگيزهاعمال 

 .موجب تباهي و فساد است دين، مايه رشد و كمال و نافرمانى از آن،

اجتمجاعى اسجت    و دستورات احكام تابعزيرا زندگى جمعى مسلمانان 

تواند الگوى متعادل و جامعى بجراى جوامجع بشجرى     كه اگر عملى شود مى

گرايجى و   كه جوامع كوچك و بزرگ قبل از اسالم يا در مادي  باشد، درحالى

اند يا در ورطجه تفجريطِ پجرداختن بجه روح و      گرايش به ماديات افراط كرده

 .اند غلتيده  ترك ماديات

 

 مقدسآفرين دفاع  الگوهاي نقش
ي اخالقجي و  هجا  سازان دفاع مقجدس از ويژگجي   آفرينان و حماسه نقش

ايجن   معنوى يها ويژگياز مصاديق بارز . اند معنوي ممتازي برخوردار بوده

بجه عنجوان فرمانجده    ( ره) ، اطاعت عاشقانه از امجام بديل معاصر الگوهاي بي

از يجن عوامجل   ا. اسجت  شهادت طلبىو مدارى، صبر،  معظ  كل قوا، واليت

 صجورت ه بج سرچشجمه گرفتجه و     ميناب اسجال ولوژي يمنابع اعتقادى و ايد

ظهور و بروز و تالي يافته عملياتى  خطير ىها  در صحنه عينيآفرينى  نقش

 ،مجدارى  و تمركز بر واليجت ( ره)عتقاد به رهبرى واليى امام خمينىا .است

ايجن   ترين ويژگى رزمندگان در دفاع مقدس بجوده و  ترين و اساسى  محورى

در ججان و  ( ب)و پيامبر اسالم( ع)واليت در امتداد واليت ائمه معصومين

در جايگجاه رهبجرى و واليجت    ( ره)مام خمينىا. 1دل آنان نفوذ داشته است

امت اسالمى در دوران دفاع مقجدس بجه دليجل برخجوردارى از شخصجيت      

عنوان ى بودند كه به يها االبعاد علمى، اخالقى، مديريتى، داراى ويژگى جامع

فداكارى و از جان  .گر شدند جلوهو ملت ايران مقتدا و الگو براى رزمندگان 

گذشتگى در راه خدا و دين، نهايت رستگارى مجؤمن اسجت و كسجانى كجه     

رسند و ه    كنند ه  به سعادت ابدى مى  جان خويش را در راه دين فدا مى

سجاب  شهادتشان سرچشمه الهام و الگوى فجداكارى بجراى ديگجران بجه ح    

طلبجى   مدارى، صبر و استقامت و شجهادت  هايى چون واليت  ويژگى. آيد مى

هجاى انسجانى، اميجد بجه      باعث قداست هدف، ايااد روح تعهد، تالى ارز 

  ىهجا  و خلق حماسه... نصرت الهى، وحدت تال ، جذب امدادهاى الهى و

ار الگوهاي راهيان نور يكي از كارهاي بسي .شد جاودانه در دفاع مقدس مى

در حجوزه سجالمت   . اي بود كه در اين چند سال اناام شده اسجت  شايسته

هاي اضطراري به عنوان يكي از الگوهاي موفق و مفيجد جامعجه    الگوي تي 

 . پزشكي توسط مقام معظ  رهبري مورد اشاره قرار گرفته است

 

 بحث
مي الي تربيتجي اسج  هجا  گرايي، يكي از مقوله معنويت و معنويت

 و در تعبيرمي الي اسها تقاد، انديشه و عمل بر آموزهاعانطباق . است

 ترين اعتقادات خالصانه) "ب"ناب محمدي  اسالم ،"ره"امام خميني

، ترجمجان معنويجت در   (مي و مجذهبي التوحيدي اسج  و عملكردهاي

مي ريشه در اعتقجادات  المعنويت اس. استفردي و اجتماعي زندگي 

ابعاد وجودي انسان و رابطه و با توجه به تمام  دارد مي و دينيالاس

كند و در ماموع، كجل   انسان با خدا، مردم و طبيعت معني پيدا مي

دهد كه سراسر ابعاد وجودي و زندگي فرد  اي را تشكيل مي يكپارچه

ي ها ترين ارز  مه  "ره"در ديدگاه امام خميني . گيرد را در بر مي

: بارتنجد از گيرد، ع ها سرچشمه مي ي ديگر از آنها معنوي كه ارز 

و در  ، تقوي، شااعت، استقامت، اي اربالم، اخالايمان به خدا و اس

ترين رفتارهاي معنوي  مه . ميالم و مرزهاي اسالنهايت دفاع از اس

 "ره"گاه امام خميني ددر افراد الگو و شاخص و سال  معنوي، در دي

جلب رضايت »، «عمل به تكاليف شرعي همچون عبادت» :عبارتند از

با خدمت صادقانه به مردم يا خدمت به خلق براي رضجايت   ندوخدا

، «رعايت حقوق ديگجران » ،«و واليت فقيه تبعيت از قانون» ،«القخ

دقججت در اناججام »و « اطاعججت از فرمانجدهان » ،«انضجباط در كارهججا »

 "ره"الگوهاي معنوي در تحليل امام راحل  .(19)« وظيفه سازماني

 :حه ذيل هستندهاي مشرو ها و شاخص واجد مؤلفه
 

 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

  /https://www.farsnews.comآفرينى آن در دفاع مقدس هاى رزمندگان اسالم و نقش  ويژگى. 1
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 و همه چيز را از  از خدا بودن) ي باورهاي معنويها شاخص

و  در محضر خدا بودناده الهي دانستن، خدا و ريشه دار در ار

را م ال؛ اسج 1بازگشت نجزد خجدا  عال  را در محضر خدا دانستن، 

دانستن، واليجت   تنها مسير صحيح براي زندگي در اين جهان

يت، هي  اعتقاد و باوري بجه  البدون وداشتن و باور به اين كه 

 (سر منزل مقصود نخواهد رسيد

 و تربيت مطابق با معيارهاي تعلي) :ي معنويها ي ارزشها شاخص  

با تبعيجت از وحجي و    ها در اعلي مرتبه ارز »بالخامي؛ الارزشي اس

ي هججا از قلججه» ، تقججوا«و ائمججه معصججومين "ب" سججنت رسججول اكججرم

 (و اي ارگري 3، استقامت2شااعت ،«ي اسالميها ارز 

 عمل به تكليف شجرعي بجه عنجوان    : )ي رفتارهاي معنويها شاخص

تبعيجت از قجوانين و     ،خجالص بجراي رضجايت خجدا    يك عبادت با نيت 

رعايت حقوق ديگران و اقجدام در چجارچوب ضجوابط    ، مقررات سازمان

قانوني؛ جلب رضايت خدا بجا خجدمت صجادقانه بجه مجردم؛ تبعيجت از       

 انضباط در كارها؛، فرماندهي

 

 گيري و توصيه نتيجه
ال و هجاي وا  انسجان  هاي اسالمي الگوهاي سالمت معنوي براساس آموزه

: باشجند  سوره انعام قجرآن مجي   162ممتازي هستند كه مصداق آيه شريفه 

همانجا  : بگجو ». «قُلْ إِنََّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلََّهِ رَبَِّ الْعَجالَمِينَ »

من و زندگى من و مرگ من بجراى خداونجد، پروردگجار     من و عبادات نماز

راه و رو  و هدف خجود را در  معنوي، هاي سال  و  انسان. «جهانيان است

مجرگ و  )سجير تكجوينى   و ى انحرافى، با صراحت و افتخار اعجالم ها برابر راه

را فقط براى خداوند عالميجان  ( نماز و نُسُك)و مسير تشريعى خود ( حيات

 .مانند كنند و تا پايان عمر ثابت قدم مي و بر اين اساس زندگي مي دانند مى

 .كند آنچه براى خدا باشد، رشد مى و الهى است خالب در كارها، فرمان
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Abstract 
Background: The outstanding spiritual persons with spiritual health have prominent and excellent characteristics in 

the Holy Quran and Islamic teachings. Verse 29 of Raad Sura from the Holy Quran, introduces these instances, 

beautifully. “Those who believe in God and work righteousness, is [every] blessedness, and beautiful place of [final] 

return. The exemplary aspects and religious models of Islamic spiritual health are summarized. 

Methods: This article prepared from panel of the sixth Islamic Spiritual Health Conference which was held in March 

2019 and completed by using library studies. 

Results: Throughout the history of Islam from the first to the contemporary, we find many prominent personalities, 

inspirational scientists, physicians and spiritual persons in the Islam and Iran culture and civilization. These examples 

of Islamic spiritual health are objective and effective models in different aspects of life including ethical, educational, 

scientific and professional behavior and lifestyle. 

Conclusion: Human needs a practical model for moving to future. Therefore, the most natural, most effective 

and fastest method of training is the model method, which presents examples and the pra ctical education. The 

role of models is the most sensitive of educational role which competent models lead people to excellence and 

corrupt models lead them to corruption. Recognition of the obvious and hidden characteristics of models life 

and introducing them to community is needed to promote Islamic spiritual health and is more effective than 

other promotional methods. 
 
Keywords: Indicator, Role Model, Spiritual Health 
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