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 از منظر فلسفه يسالمت معنو يشناخت انسان يمبنا

 ات قرآنيهماهنگ با آ  يمو عرفان اسال
 

 :هسندينو

 *يمشك يمهد

 
 

 دهيچك

این . با دو مبناي دیني و سكوالر قابل تحلیل و بررسي استواژه سالمت معنوي ترکیبي جدید در ادبیات پزشكي و فرهنگي است اما : زمينه و هدف

 .کند را بیان مي معنوي سالمت شناختي سانان مبناي مقاله

 .اي، کیفي و توصیفي صورت گرفته است مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه این :روش كار

کنند و اینن   متون دیني، فلسفي و عرفان اسالمي، معنویت و سالمت معنوي را متفاوت از تفكرات سكوالریستي و فلسفه ماده گرا تبیین مي :ها يافته

متفكرین اسالمي ابتدا باید مبناي خود را در باب معنویت مشخص کنند و سپس به . استها  شناختي آن شناختي و انسان مباني هستي دلیلتفاوت به 

 .ها، الگوها و در نهایت تبیین صحیح سالمت معنوي بپردازند واال ممكن است در دام تفكرات سكوالریستي گرفتار شوند تعریف، شاخصه

دهنند سنالمت معننوي انسنان در نتیبنه تبعینت از        طبق تبییني که فلسفه و عرفان اسالمي هماهنگ با آیات قرآني از انسان به دست مي :يريگ نتيجه

 .نهایت است خواست خدواند در اعتقاد، صفات و رفتار و مسیر رسیدن به آن دین وحیاني است و اثر آن رسیدن به مقام خالفت و والیت الهي و اراده بي
 

 سالمت معنوي، انسان، خواست خداوند، جانشیني خداوند، والیت الهي، اطاعت: كليد واژه ها
 

 

 مقدمه

فرمایند نتیبنه مخالفنت بنا      يم اولین سقوط معنوي را که قرآن بیان

که ابلنیس مرتكنآ آن شند و در     استالهي و نافرماني از خداوند  خواست

کمال معنوي خنود را از  و چون توبه نكرد رشد و  شدنتیبه دچار شقاوت 

 .شددست داد و از کافران 

كة اسبدوا الدم فسبدو اال ابلیس ابي و استكبر و کان یو اذ قلنا للمال

 (.43مبارکه بقره آیه سوره .)من الكافرین

وي بنود ولني اینن     "استكبار"اگر چه علت اصلي این نافرماني صفت 

نكرد سقوط معنوي  صفت تا به نافرماني عملي نرسید و ظهور رفتاري پیدا

را در پي نداشت و زماني که اینن صنفت در عمنل ظهنور کنرد و موجنآ       

و از ( 43/ سوره مبارکه بقنره )نافرماني رفتاري شد وي از کفار شمرده شد 

و از اهل جهنم قنرار  ( 34/سوره مبارکه اعراف ) شدخوارشدگان محسوب 

 (.34/سوره مبارکه اسراء)گرفت 

 .نافرماني از خداوند در سقوط معنوي تأثیر دارد دهد که ياین واقعه نشان م

فرمایند کنه    يواقعه دیگري که قرآن درباره سقوط معنوي بینان من  

داستان حضرت آدم علي نبیننا و   استنتیبه مخالفت با امر و نهي الهي 

 .السالم است با دو تفاوت و یک اشتراک با داستان ابلیس آله و علیه

 تفاوت فعل حضرت آدم و ابليس
فریآ شیطان بنود   دلیلخالفت حضرت آدم از روي استكبار نبود بلكه به م .3

سنوره  )، فوسوس الیه الشیطان (43/سوره مبارکه بقره)فازلهما الشیطان ... 

این  دلیلن یو به هم (22/مبارکه اعراف)، و دلیهما بغرور (321/مبارکه طه

 : نابراینباي نبود و فقط یک رفتار نفساني اتفاق افتاد و  مخالفت ریشه

السالم توبه کردند و توبه ایشنان پییرفتنه شند و بنه      ضرت آدم علیهح .2

از سقوط کامل معنوي نبات یافتند و دچار کفر و عنیاب   دلیل نیهم

 .الهي نشدند و سقوط معنوي ایشان جبران شد

 "مبارکنه  .)"ثم اجتبیه ربه فتناب علینه و هندي   .فعصي آدم ربه فغوي

 (.321و323/طه

 "به کلمات فتاب علیه انه هو التنواب النرحیم  فتلقي آدم من ر" .

 (.43/مبارکه بقره)

السالم مانند فعل ابلنیس از   با وجودي که فعل حضرت آدم علیه

 متوجه ایشان  دلیل نیروي عناد و لببازي و استكبار نبود و به هم
 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (ره) ينننیامننام خم يپژوهشنن يوزشننگننروه فلسننفه م سسننه آم  يئننت علمننیعضننو ه* 

Meshki.qom@gmail.com 
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شدند و توبه کردند اما توبه از چه امري کردند؟ اگنر خداونند تنهنا    

توبنه  وه و خروج از بهشت را بیان فرمودند یرابطه تكویني خوردن م

چه توجیهي دارد؟ پاسخ این س ال در نقطه اشتراک فعنل حضنرت   

 .السالم و ابلیس است آدم علیه

 

 السالم و ابليس تراک فعل حضرت آدم عليهاش
 میوهالسالم هر چند با وسوسه شیطان و فریآ وي از  حضرت آدم علیه

درخت ممنوعه تناول کردند اما عمل ایشان مخالفت با نهني الهني بنود و    

رون شدند یمعنوي داشت و لیا هر دو از بهشت ب مخالفت آثار منفي همین

بنود هنر چنند حضنرت آدم      يبا امر الهن مخالفت  يبه و اثر قهرین نتیو ا

ن نشدند و پس از یک سیر یالسالم آنرا با توبه جبران کردند و از خاسر علیه

 .در عالم دنیا و تحمل مشكالت به بهشت الهي باز گشتند

الهي تبعنات   با خواست دهد که مخالفت يه به خوبي نشان ماین واقع

خنود را بنر    مینل و  چون در این منوارد انسنان خواسنت    باطني بدي دارد

اگر هنگام عمنل  دهد هر چند از روي غفلت و  يخواست خداوند ترجیح م

کند حتما سقوط معننوي را در   يممتوجه باشد که خالف اراده الهي عمل 

 .پي خواهد داشت

و از روي  "عمنل و رفتنار  "در هر چند مخالفت با امر و نهي الهي  :نتيجه

مخالفت رفتاري با "و  دعنوي داراثرات منفي در معنویت و سالمت مغفلت 

در دعا صنیفه   دلیل همیناولین مرتبه سقوط معنوي است به  "اراده الهي

اللهم اني اتوب الیک من کل ":فرمایند يمالعابدین چنین  سبادیه امام زین

و اگر مخالفت از روي ( ویكم صحیفه سبادیه دعاي سي. )"ما خالف ارادتک

و یا استكبار و لببازي باشد سنقوط معننوي   اعتنایي به امر و نهي الهي  بي

 .ناپییري به دنبال خواهد داشت هاي جبران آسیآ

و ":انند  ي به امر و نهي الهي دانسنته یاعتنا و در روایت ویژگي ائمه کفر را بي

القیامنة وزننا و ال یعبنأ     منهم ائمة الكفر و قادة الضاللة فاولئک ال یقیم لهم ینوم 

 (.311 ص 01مبلسي، جلد ... . )و نهیه  بهم النهم لم یعبئوا بامره

 

 :كنيم یمپس از بيان اين مقدمه چهار مسئله را بحث و بررسی 

 .استو والیت الهي  ينیانسان رسیدن به مقام جانشویژگي ممتاز  .3

و والیت الهي اطاعت و تبعیت از  ينیراه رسیدن به مقام جانش .2

 .خداوند است

 .استپییر  امكان "يدین اله"راه اطاعت از خداوند از طریق  .4

 .تیاطاعت و تبع يژگیو .3

 

 ويژگی ممتاز انسان. 1
امتیناز انسنان بننا سنایر موجننودات در تنوان رسننیدن بنه مقننام      

این توان و ویژگي در آیات قرآن با تعبیرات  .خداوند است ينیجانش

 :مختلفي آمده است

سنوره مبارکنه   .)"...و علنم آدم االسنماء کلهنا   ". مقام دریافنت اسنماء   .3

 (.43/بقره

فاذا سویته نفخنت  ". است خداوند که منتسآ به يمقام دریافت روح .2

 (.32/سوره مبارکه ص... .)فیه من روحي 

سوره مبارکه ... .)اني جاعل في االرض خلیفة ". خداوند ينیمقام جانش .4

 (.41/بقره

انا عرضنا االماننة علني السنموات و االرض    ". الهي رش امانتیمقام پی .3

شنفقن منهنا فحملهنا االنسنان اننه کنان ظلومنا        فابین ان یحملنها و ا

 (. 32/مبارکه احزابسوره .)"جهوال

قرار دادي و تشریفاتي نیست بلكه امري  جانشیني الهي معناي مسلماً

اي وجودي است که انسان شأنیت آن مرتبه را دارا است و  تكویني و مرتبه

آن قنر  دلینل  همنین و بنه   ."اسنت  افت صفات و اسماء الهيتوان دری"آن 

اگر چه خطناب اصنلي اینن آینه     . "...و علم آدم االسماء کلها ": فرماید يم

السالم است ولي قابلینت اینن تلقني را     حضرت آدم علي نبینا و آله و علیه

نفخنت فینه منن    "چنون   دلینل توان از اوالد ایشان نفي کرد و به این  يمن

 تیشنأن  يهنر انسنان   بننابراین شنود   يمها مربوط  به تمام انسان "...روحي 

امتیناز انسنان جانشنیني    "دریافت علم به تمام اسنماء را دارد و بننابراین   

 .رسیدن به آن شنرایطي دارد  و البته "خداوند و دریافت صفات الهي است

 :کند يان میب یيبایافت صفات را به زین دریا يدر مثال يمولو

 رنگ آهن محو رنگ آتشست

 شست الفد و خامش و يز آتشي م

 ت همچون زر کانچون بسرخي گش

 زبان پس انا النار ست الفش بي  

 رنگ آتش محتشم و ز طبع شد

 من آتشم آتشم من گویدت

 آتشم من گر ترا شک است و ظن

 (مولوي)ن دست خود بر من بزن امتحان ک

 :چنین گفته شده "علم آدم االسماء"در برخي کتآ عرفاني هم در معناي 

اسنم الشنه هنو    .ة االسماء االلهیةو جعله امام ائم... علم آدم االسماء " .3

 (.333ص ،3434صدر المنألهین، .)"الصورة الكاشفة عنه

لسنالم بنا تلقني    ا مضمون این عبارت این است که حضنرت آدم علینه  

که دیگر موجودات چنین  خداوند شد درحاليجامع  اسماء محل ظهور

 .قابلیتي را ندارند

فاستخلفه [ ه السالمعلی]فسبحان الیي تبلي بیاته لیاته فاظهر آدم " .2

علي مظاهر اسمائه المنعوته بالعالم و اجمل فیه الحقائق و ابهم لیكون 

صورة اسمه البامع العزیز االکرم و حامل اسرار العلیم االعلم فیدل بنه  

 (.33ص 3403قیصري، . )"فیعلمعلیه 

آنچنه در   کنرد انسان از بین موجودات به جامعینت اختصناص پیندا    " .4

آید در نسخه جامعه انساني جمع است و  يمه نظر موجودات پراکنده ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 7

http://ijhp.ir/article-1-168-en.html


 ...منظر شناختي سالمت معنوي از  مبناي انسان

989 

بنانو  ) ."اسنت کامل آن داراي تمام مراتآ و مزایاي وجود  ویژه بهبشر 

 (.234ص 3جلد،3433، امین

کسي است که جامع صفات  اصطالحاً[ ... السالم علیه]آدم  [حضرت]" .3

براي خالفت روي [ السالم علیه]چون حضرت آدم  .و اسماء الهي باشد

آفریده شده، مرتبت جامع تمام مراتنآ عنالم و منرآت مرتبنت      مینز

الغیوب است و آینه تمنام نمناي    الهیت است و مظهر تمام اسماء غیآ

 (.331ص، 3434نسفي، ) ."د سرمدي استوجو

لیس هناک موجود یكون له استعداد ان یكون مظهرا لیاتنه الكاملنة و   " .1

نسخته البامعة و صنحیفته  محال لكماالته غیر المتناهیة اال االنسان فانه 

الكاملة و له استعداد ان یكون مظهرا لیاته لقولنه سنبحانه اننا جعلنناک     

و قابلیته ان یصیر محنال الوصنافه و اخالقنه لقولنه و علنم آدم      ... خلیفة 

االسماء کلها و لقول النبي صلي اهلل علیه و آلنه تخلقنو بناخالق اهلل الن    

مظهنر لنبعا اسنمائه و قابنل     من في السموات و االرض و منا بینهمنا   

و االنسنان مظهنر    "و ما منا اال و له مقنام معلنوم  "لبعا کماالته لقوله 

 (.213ص 3، جلد3432اآلملي، .) "للكل اي للیات و الصفات و االفعال

آید که ویژگي ممتناز انسنان تنوان     يماز مبموع این بیانات به دست 

 .رسیدن به مقام جانشیني خداوند است

از  "امانت الهي"قبول و پییرش  ا خداوند در بیان دیگرياین ویژگي ر

 :سوي انسان تعبیر فرموده اند

انا عرضنا االمانة علي السموات و االرض فابین ان یحملنها و اشنفقن  "

 (.32/مبارکه احزابسوره .)"منها فحملها االنسان انه کان ظلوما جهوال

 

 چيستی امانت الهی
 :در روایت چنین آمده است

  ...ن ابي بصیر قال سألت ابا عبداهلل علیه السالم عن قول اهلل عزوجل ع

االمانة ": قال علیه السالم "...انا عرضنا االمانة علي السموات و االرض "

 (.111ص 3جلد  البحراني،.)"ابو الشرور المنافقالوالیة و االنسان هو 

 سألت ابا الحسنن علني بنن موسني الرضنا      : عن الحسین بن خالد قال

فقنال علینه    "... انا عرضنا االمانة ":هما السالم عن قول اهلل عزوجلعلی

 (.113همان ص. )"االمانة الوالیة، من ادعاها بغیر حق کفر": السالم

ي در ذیل آیه هفتناد دو سنوره مبارکنه    یعالمه طباطبا دلیل همینبه 

 :فرمایند يماحزاب 

الشیاء مقیسة الیها و فالمراد باالمانة الوالیة االلهیة و بعرضها علي هیه ا

 .المراد بحملها و االباء عنه وجود استعدادها و صالحیة التلبس بها و عدمنه 

 (433، ص33،جلد3432، یيطباطبا)

 

 ی واليتچيست
هنا   اي که بین آن نزدیكي دو وجود به گونه: در معناي والیت گفته اند

خداونند  تواند به قندري بنه    يمطبق این بیان انسان  .اي نباشد هیچ فاصله

نزدیک شود که فاصله اي بین او و خداوند نباشد البته پر واضح است کنه  

است به اینن معننا     يممكاني نیست بلكه فاصله صفتي و اس مقصود فاصله

که بنده تمام صفات الهي را بگیرد و در علم و قدرت و حیات و اراده چنان 

: ر باره او بفرمایداي که خداوند د به گونه شوداوج بگیرد که همانند خداوند 

 2کلینني، جلند   ) "...ه کنت سمعه الیي یسمع به و بصره الیي یبصر بن "

 (.203ص 3جلد  و البرقي، 412ص

 خلق اولیاء لنفسنه  ... ان اهلل تبارک و تعالي ": قال الصادق علیه السالم

فسنه و  یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مربوبون فبعل رضاهم رضا ن

 (.333ص 3جلدکلیني، ) "...سخطهم سخط نفسه 

 فیقوم الحنق سنبحانه فني    ": فرمایند يمي در این باره یعالمه طباطبا

 (.30صق، 3431 ي،یطباطبا.)"علهم فعله سبحانهمقام افعالهم فكان ف

در تبیین مقام والیت و امانت الهي گاهي مقصود نزدیكي تكویني بنه  

صرفات خناص  تواند در عالم ت ياین قرب م دلیل خدواند است که انسان به

قنرب   هنا وجنود دارد امنا گناهي مقصنود      بكند این نزدیكي در همه انسان

انسنان نزدیكني خنود را بنه خداونند       است که  ياست و آن مقامشهودي 

شود و در روایات  يمآنچه بنام معنویت خوانده ."لم اکن ربا لم اره"بیند  يم

است کنه   مقامن یشده هم میدهنانام والیت یا والیت الهي و حیوة طیبة  هب

گینرد و آنچنه    يممقام شكل  همینآثار ویژه دارد و معنویت انسان هم در 

اسنت و امنانتي کنه     "استعداد رسیدن به اینن مقنام  "است  ویژگي انسان

تواند از  يمالبته انسان  استعداد است که همینخداوند به انسان داده است 

 .شودآن سوء استفاده کند و دچار کفر و نفاق و سقوط معنوي 

 

 و واليت الهی ینيراه رسيدن به مقام جانش. 2
در سنعادت و    يمن عنناوین مه  "اطاعت و تبعینت "در آیات و روایات 

 .اند شقاوت انسان معرفي شده

 :اند خوریم که تكرار شده يمدر آیات قرآن به چند واژه کلیدي بر

تبعیت، اطاعت، امر و نهي، عبودیت و بندگي، این واژگنان بنا واژگنان    

 .اند همراه شده... ایت و ضاللت، عیاب و جهنم، نعیم و بهشت و هد

اي از آیات امر به تبعیت از خداونند و پینامبران و اولیناء     دسته

 :اند الهي کرده

  (.13/مبارکه نورسوره ... )قل اطیعوا اهلل و اطیعو الرسول و 

    یا ایها الیین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولني االمنر مننكم  ...

 (.10/مبارکه نساءسوره )

  ؛ 13/؛ نور01/؛ طه3، 21، 33/؛ انفال02/مائده يها سوره)سور مبارکات

 (.33، 32/؛ تغابن34/؛ مبادله44/محمد

  (.4/مبارکه اعرافسوره ... )اتبعوا ما انزل الیكم من ربكم 

  ... (.21/مبارکه یسسوره )اتبعوا المرسلین 

ت غینر خداونند و اولیناء الهني     اي دیگر نهي از اطاعنت و تبعین   دسته

 :اند کرده
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 سنوره  . )و ال تطع من اغفلنا قلبه و اتبع هواه و کان امره فرطا

 (.22/مبارکه کهف

  ... (.43/مبارکه نحلسوره ... )اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت 

  (.43/مبارکه مریمسوره ... )یا ابت ال تعبد الشیطان 

  ...(.313/مبارکه یونسسوره ... )هلل فال اعبد الیین تعبدون من دون ا 

  ...(.311/مبارکه آل عمرانسوره . )و ال تطیعوا امر المسرفین 

اطاعت از  دسته دیگر از آیات که بیش از دو دسته دیگر هستند رابطه

 :کنند يمخداوند و مخالف خداوند و نتایج خوب و بد آنرا بیان 

 سوره ... )االنهار  و من یطع اهلل و رسوله یدخله جنات تبري من تحتها

 .(34/مبارکه نساء

  مبارکنه  سنوره  ... )و من یطع اهلل و الرسول فاولئک مع الیین انعم اهلل

 (.30/نساء

  (.13/مبارکه نورسوره ... )و ان تطیعوه تهتدوا 

 سوره .)و من یطع اهلل و رسوله و یخش اهلل و یتقه فاولئک هم الفائزون

 (.12/مبارکه نور

  ...سنوره  .)بوا و اتبعنوا سنبیلک و قهنم عنیاب البحنیم     فاغفر للیین تا

 (.3/مبارکه غافر

  ... (.324/مبارکه طهسوره ... )فمن تبع هداي فال یضل و ال یشقي 

 "          من عمنل صنالحا منن ذکنر و انثني و هنو من من فلنحییننه حینوة

 (.03/سوره مبارکه نحل)"طیبة

ولیناء  این آیات نتیبه اصلي اطاعت و تبعیت از خداونند، پینامبران و ا  

 .اند معرفي کرده پاک يو زندگ الهي را بهشت، غفران الهي، کمال معنوي

نافرماني از خداوند و دستورات خداوند و  سوء دسته دیگر از آیات آثار

تبعیت از غیر خداوند را عیاب دنیوي و اخروي و سنقوط معننوي معرفني    

 :اند کرده

      نم و بنئس  افمن اتبع رضوان اهلل کمنن بناء بسنخط اهلل و منأواه جهن

 (.332/مبارکه آل عمرانسوره .)المصیر

  ...    مبارکنه  سنوره  ... )و من اضل ممن اتبع هواه بغینر هندي منن اهلل

 (.11/قصص

  ...   (. ننابود شندند  ) مینو اتبع الیین ظلموا ما اترفوا فینه و کنانوا مبنر

 (.33/مبارکه هودسوره )

 من ولي و لئن اتبعت اهوائهم بعد الیي جائک من العلم ما لک من اهلل 

 (.321/مبارکه بقرهسوره .)و ال نصیر

هاي  اگر شما هم از خواست: فرماید يمدر این آیه خداوند به پیامبرش 

هنا بندهي از تحنت     این افراد تبعیت کني و به اصطالع گوش به حرف این

 !شوي يمنصرت و والیت الهي خارج 

بر قوم عاد آیه پنباه و نه سوره مبارکه هود نیز علت عیاب الهي را که 

از افراد سرکش و طغیانگر  "تبعیت"نازل شد مخالفت با فرستاده خداوند و 

 .کند يممعرفي 

اما مخالفت با اراده الهي محدود به عیاب و کیفرهاي اخنروي نیسنت   

بلكه این مخالفت ثمرات دنیوي هم دارد و آن زندگي سنخت و همنراه بنا    

 :مشقت است

مبارکنه طنه   سنوره  ... )نكا و من اعرض عن ذکري فان له معیشنة ضن  

/324.) 

 والیتخلیفة اللهي و راه رسیدن به مقام ز یندر روایات و کالم بزرگان 

( اطاعنت )ت خداوند یو استفاده صحیح از امانت الهي عمل مورد رضا الهي

 :دانسته شده است

 :فرمایند که در عرفات اینچنین دعا کنید يمالسالم  امام صادق علیه

حییتنه بعند المنوت حینوة     و ا... ن رضنیت عملنه   اللهم اجعلني ممن "

 (.333ص 3جلد کلیني،.)"طیبة

رضایت الهي  پاک يبه زندگاندهد که مسیر رسیدن  يماین دعا نشان 

 .استاز عمل انسان است که همان عمل صالح 

 مبارکنه  ذیل آیه هفتاد و دو سوره میزانالر یتفسي در یعالمه طباطبا

علنم بنه   ن بنه آننرا   راه رسنید داننند   يیت ماحزاب، امانت الهي را مقام وال

 :کنند يو عمل صالح معرفي م( علم شهودي)وند خدا

یة و هو الوالیة االلهیة و کمال صفة العبودیة و االمانة المیکورة في اآل"

 (.411ص 33جلد طباطبائي،. )"و العمل الصالحانما تتحصل بالعلم باهلل 

فاذا شناهد ربنه عرفنه و    ... ": ن از علم، علم شهودي استو مقصودشا

ه و یحل محله عرف نفسه و کل شیه به و حینئی یقع التوجه العبادي موقع

 (.30ص ق،.ه3431ي، یطباطبا.)"...

ترین عامل سعادت  توان نتیبه گرفت که مهم يمبا توجه به این آیات 

است خداوند عت از انسان و رسیدن به کمال و سالمت معنوي تبعیت و اطا

در دعناي اول صنحیفه سنبادیه    السنالم   علیهالعابدین  تا آنبا که امام زین

 :کنند يمها را بر مسیر اراده الهي معرفي  فطرت انسان

ثم سنلک  .ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم علي مشیته اختراعا"

 (.ولصحیفه سبادیه دعاي ا.)"بهم طریق ارادته و بعثهم في سبیل محبته

انسان در این مسیر که صراط مستقیم و مبتني بر فطرت الهي است و 

واند دچار انحراف شنود و مطنابق   ت يمگیاري شده است  به نام سعادت نام

 .شودشقاوت مبتال  خود عمل کند و به يخواست نفسان

 

 اثر اطاعت و تبعيت از خداوند
السنالم   لینه الم منین عمیردر تفسیر روایتي از امه مبلسي مرحوم عال

 :گویند يمرغبت به دنیا است  هاي بي که درباره انسان

من بیل حیاته البدنیة في البهاد فني سنبیله عوهضنه اهلل حیناة ابدینة      ... "

و ال تحسنبن  "یتصرفون بعد موتهم في عوالم الملک و الملكوت و لیا قال تعالي 

و منن بنیل ننور     "الیین قتلوا في سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهنم یرزقنون  

بصره و سمعه في الطاعة اعطاه اهلل نورا من بنه ینظنر فني ملكنوت السنموات و      

کمنا ورد   میناالرض و به یسنمع کنالم المالئكنة المقنربین و وحني رب العنال      
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و اذا تخلي من ارادتنه و   "بي یسمع و بي یبصر"و ورد  "الم من ینظر بنور اهلل"

یشاء اال ان یشاء اهلل و کان اهلل هنو النیي    جعلها تابعة الرادة اهلل جعله بحیث ال

 (. 32ص 31مبلسي، جلد .)"... یدبر في بدنه و قلبه و عقله و روحه و 

پس از مرگ  در این بیان عالمه مبلسي اثر اطاعت کامل از خداوند را

انسان در بنه خندمت گنرفتن عنالم ملنک و       یيتوانا -3: دانند يز میدو چ

اي کنه   گوننه  هبن  ر کامل خداوندین تحت تدبقرار گرفتن انسا -2ملكوت و 

 .شود يمخواست قلبي بنده با خواست خداوند یكي 

ائمه علیهم السالم را مصداق کامل یكي شدن اراده انسان با  ،در روایات

 .اند اراده خداوند معرفي کرده

ان اهلل جعل قلوب االئمة موردا الرادته »: السالم قال عبداهلل علیه عن ابي

اء اهلل منا تشناهون اال ان یشن   »و « اهلل شنیئا شناهوه و هنو قولنه     فناذا شناء  

 (. 310ص 2جلد ، يالقم) .«ینالعالم رب

السالم دارد و یا دیگران  البته در اینكه این مقام انحصار در ائمه علیهم

این مقنام درجنات    طور حتم بهتوانند برسند اختالف وجود دارد اما  يمهم 

و چنانچه در کنالم  ند به درجاتي از آن برسند توان يمها  دارد و همه انسان

و اینن  دهنند   ين گروه قرار میز جزء ایشان شهدا را نیآمد ا يعالمه مبلس

 سترسني همان سالمت معنوي در انسان است که با اطاعت خداوند قابل د

 .است هرچند مراتآ دارد

 .اسنت  یتمشده نظر عالمه طباطبایي حائز اه نظریات مطرح میاندر 

 :گویند يمپس از بیان این مقام ایشان 

اهلل علینه و آلنه و لحقنه     و انه مما فتحنه اهلل لنبینه محمند صنلي    ... "

انه یلحقهم اولیاء  :اقول االن": گویند يمسپس در ادامه ."الطاهرون من آله

من امته للروایات الكثیرة الدالة علي ان اهلل سبحانه یلحق بهم شیعتهم في 

 (.34و  32صق، .ه 3431ي،یاطباطب) ."درجات في االخرةال

هناي   که از انسان رین درجه قرب الهي براي دیگرانباالت از نظر ایشان

اند دست یافتني اسنت و   تبعیت کرده( السالم پیامبران و ائمه علیهم)کامل 

هیچ کس در کسآ سالمت معننوي نناتوان نیسنت مگنر اینكنه خنودش       

 .شدطش را در خود ایباد نكرده باینخواهد و یا شرا

نهاینت شندن قندرت اراده     بني  استکه الزمه اثر اول دوم اطاعت  اثر

لشه ان یقول  انما امره اذا اراد"قرآن  هیست که عرفا با استفاده از آانسان ا

 .دان هیدمنا "کن"آنرا مقام (.22/سیسوره مبارکه )."له کن فیكون

منا  انا حي ال اموت اطعني فی: روي ان اهلل تعالي یقول في بعا کتبه"

 امرتک حتي اجعلک حیاً ال تموت ینابن آدم اننا اقنول لشنه کنن فیكنون      

 (.31ص 3جلد،  يدیلم)."اطعني فیما امرتک اجعلک تقول لشه کن فیكون

مرحنوم ابنن    43این روایت با اندکي تفاوت در کتاب عدة النداعي ص 

 .فهد حلي هم آمده است

ت از خدوانند  در این دو روایت تنها راه رسیدن به والیت الهي را اطاع

 :کند يو دو اثر و نتیبه براي آن بیان م داند يم

حیاتي که در آن مرگ نیست که حیوة مطلنق و حینوة طیبنه اسنت     

اي که انسان در آن زندگي هیچ کمبود و نیستي را احسناس   زندگي يعنی

 ين زنندگ یشهداء وعده داده است و ا کند همان زندگي که خدواند به يمن

 .دیآ يدست م هوند بدر اثر اطاعت از خدا

و ال تحسبن الیین قتلوا في سبیل اهلل امواتناً بنل احیناءن عنند ربهنم      "

 (.330/سوره مبارکه آل عمران) ."یرزقون

ل اسننت رسننیدن بننه اراده اي بنندون ویژگنني دوم کننه اثننر ویژگنني او

اننت  ... انا اقول کن فیكنون  " .شود يم ت و آزاد که هر چه بخواهدیمحدود

لهم ما فیهنا منا   ":فرماید يمه در قرآن با عبارتي دیگر ک "تقول کن فیكون

 ، محسننین (همنان ) درباره متقینو  ،(43ارکه نحل آیه سوره مب)"یشاهون

اینن  ( 41سوره مبارکنه شنوري آینه   ) و م منین( 43سوره مبارکه زمر آیه)

و لنندینا "وعننده داده شننده اسننت و دربنناره خاشننعین و منیبننین فرمننوده 

 (.41یه سوره مبارکه ق آ)"مزید

و مقنام فنناي در اراده الهني     "کنن "، مقنام  این مقام  ياي اسالمعرف

ن مقام که باالترین درجه قرب یدر اانسان . دانند که باالترین مقام است يم

مانند در این مرتبه است که  .هیچ نبیند و هیچ نخواهد جز خدااست  ياله

المت شود و اين معنا و مصداق كامل س یمخداوند هر چه بخواهد 

 .مراتب است يمعنوي است كه دارا

الحكنیم  )."... اذا فنیت ارادتنه فني ارادتنه     "کن"و انما ی تي الولي ... 

 (. 334ص ،الترمیي

 :کند يم مین ترسین مقام را چنیا يمولو

 سر زدم حیوان به و ز نما مردم شدم  يماز جمادي مردم و نا

 کم شدم پس چه ترسم کي ز مردن مردم از حیواني و آدم شدم

 و سر پر مالئک از آرم بر تا از بشر بمیرمحمله دیگر 

 وجهه اال لکها  شه کل وز مالئک بایدم جستن ز جو

 شوم ناید آن وهم در آنچه بار دیگر از ملک قربان شوم

 راجعون الیه انا گویدم پس عدم گردم عدم چون ارغنون

انسنان   ستدر این مقام که باالترین درجه قرب و نزدیكي به خداوند ا

 در این مرتبه است که مانند خداونند  و هیچ نبیند و هیچ نخواهد جز خدا

نوي است که سالمت معکامل و مصداق  شود و این معنا يهر چه بخواهد م

 .مراتآ است يدارا

 

 راه اطاعت خداوند از طريق دين خداوند .3
امكان دارد و راه  است که رسیدن به سالمت معنوي چگونهال این  س

اگنر  که ال بسیار جدي است چرا  کدام است؟ پاسخ به این س آن مسیرو 

در آن اشتباهي صورت گیرد و مسیر غلط تعیین شود نتیبنه آن هالکنت   

 .انسان و دور شدن از سالمت معنوي است

از  تین در ارتبناط بنا تبع   يد گفت که اگر سنالمت معننو  یدر پاسخ با

است که از  ين الهیاوند دت از خواست خدید راه تبعیآ يدست م هخداوند ب

شنناخت   يق وحن یرسد و جز از طر يدست انسان م هاء بیو انب يق وحیطر
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 :دلیلن یبه هم. امكان ندارد ياله يها خواست

 :در آيات قرآن بر اين ارتباط تأكيد شده استـ  الف

فاما ":دیفرما ين میالسالم به زم علیهخدواند پس از هبوط حضرت آدم  .3

و من اعنرض  . يشقیضل و ال یفال  ين تبع هدافم يهد ينكم منیأتی

سنوره  )"يامنة اعمن  یوم القین شة ضنكا و نحشره یفان له مع يعن ذکر

 (.323-324/مبارکه طه

ن خداونند  ین را د "يهند "ن مصنداق  یگر مفسریو د یيعالمه طباطبا

تنوان بنه    ينم ين الهیت از دین از نظر قرآن بدون تبعیبنابرا. دانند يم

هم مشخص است کنه   يعقل دلیلاز . دیرس يسعادت و سالمت معنو

 ياست و بدون وح يقابل دسترس يق وحیخواست خداوند تنها از طر

ل ارسال رسوالن از یاز دال يكیو . دیتوان خواست خداوند را فهم ينم

 .ن استیجانآ خداوند هم

... یا ایها الیین آمنوا استبیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لمنا یحینیكم   " .2

 (. 23/که انفالسوره مبار)

در این آیه نیز بر این مطلآ تأکید شده است که نتیبه گنوش بنه فرمنان    

 .خداوند و پیامبر بودن حیات و زندگي واقعي و سالمت معنوي است

 :داند يت میرا مالک صعود و معنو "پاک بودن"خداوند  .4

سوره مبارکه ) "الیه یصعد الكلم الطیآ و العمل الصالح یرفعه"

 .(31ه یفاطر آ

اورد و ین منان ب یشود کنه بنه خداونند ا    يآ و پاک میانسان ط يو زمان

منن عمنل   ": دین فرما يمن  بنابراینمان اطاعت از خداوند است یمالک ا

نهم یبة و لنبنز یوة طینه حییو هو م من فلنح يصالحا من ذکر او انث

 (.03ه یسوره مبارکه نحل آ) ".عملونیاجرهم باحسن ما کانوا 

نقش م ثري در سنعادت و  صالح آید که عمل  يمدست  هاز این آیات ب

کند که همراه  يفا میا ين نقشیچن ياما عمل زمان شقاوت انسان دارد

 .باشد يمان به خداوند و دستورات الهیبا ا

در كلمات عرفا نيز مسير حقيقت از طريق شـريعت و ديـن   ـ   ب

 :است، به عنوان نمونه

 : فرمایند يمعالمه طباطبایي درباره اعمال  .3

مدارج باطني انسان حاصل حاالت و کماالت نفساني اوسنت و حناالت و   "

ي، یطباطبنا . )"گیرد يکماالت نفساني توسط اعمال و افعال انسان شكل م

شنود بننابراین    يمان و کفر سنببده من یاما باطن عمل با ا( 33ص  3 جلد

منندي و   بهره انساني از کمنال بنه مقندار بهنره    ": گویند يدر جاي دیگر م

 (.33ق، ص3431، یيطباطبا.)"یت او از شریعت استتبع

عت ین و شنر یاز عرفاي قرن ششم هم معتقد است د الدین کبري نبم .2

ا شند و جنواهرات و   یتوان وارد در ياست که بدون آن نم يمانند کشت

 :دست آورد هات بیمعنو

الشریعة کالسفینة و الطریقة کالبحر و الحقیقنة کالندر، و منن    "

فینة ثم شرع في البحر ثم وصل الي الدر فمن اراد الدر رکآ الس

ترک هیا الترتیآ لم یصل الي الدر فاول شیه وجآ علي الطالآ 

م یالحك.)"هو الشریعة و المراد بالشریعة ما امر اهلل تعالي و رسوله

 (.331، صيالترمی

ر یمسن  يگوید که بر راهرو يحكیم ترمیي از عرفاي قرن چهارم هم م .4

ن یاست که تمام اعضاء و جوارحش در حفظ دت الزم یسعادت و معنو

 :عت کوشا باشدیو شر

سالک یلزم اعضاهه و جوارحه حفنظ الشنریعة و مقتضنیاتها فهنو     فال"-

ی دي علي وجهها الصحیح و یبتعد عن المحارم و المكاره ابتعادا کلیا و 

کل ما یفعل و منا ینیر حتني تسنتقیم     يءخی نفسه البد الصارم في 

 (.313ص الحكیم الترمیي،. )ي نهیئه و امره فشرع اهلللرکانه ا

است که بناطنش   يعت ظاهر امرین و شریز معتقد بود که دیحالج ن .3

 :افتیتوان به باطن راه  يقت است و بدون ظاهر نمیحق و حق

... خندمت الحنالج   : الحلنواني  بد الكریمعن ابي اسحق ابراهیم بن ع"

باطن : قال. آ الباطنیوما یا شیخ ارید ان اعلم شیئا من میه فقلت له

ق فظناهره  ؟ غبقیت متفكرا فقال امنا بناطن الحن   الباطل او باطن الحق

الشریعة، من تحقق في ظاهر الشنریعة ینكشنف لنه باطنهنا و باطنهنا      

 (.24اخبار الحالج ص.)المعرفة باهلل

 

 ويژگی تبعيت و اطاعت. 4
کسي است که شبیه شدن انسان به  ،تبعیت و اطاعت ترین ویژگي مهم

بنا  "یا  "ملحق شدن"ات به یات و رواین مطلآ در آیکند ا يز او تبعیت ما

 :بودن تعبیر شده است "او

 "       و من یطع اهلل و الرسول فاولئنک منع النیین انعنم اهلل علنیهم منن

سنوره مبارکنه   .) "النبیین و الصدیقین و الشهداء فحسن اولئک رفیقنا 

 (.30نساء آیه

 "(.43/میرکه ابراهسوره مبا.)"... فمن تبعني فانه مني 

السنالم   کاننه علینه  ": فرماینند  يعالمه طباطبایي در ذیل اینن آینه من   

و من تبعني و عمل بشریعتي و سنار بسنیرتي فاننه    :یقول(میحضرت ابراه)

 (.33ص 32زان جلد  يالم.)"ملحق بي

 "جعلنک  اطعني فیما امرتنک حتني ا  :قال اهلل تعالي في حدیث قدسي

 (.31ص 3جلد  يلمیدو  431، صيحل... .)حیا ال تموت

 يلمن ید... .)تک اجعلک غنینا ال افتقنر  اطعني فیما امر... قال اهلل تعالي ،

 (.31، ص3جلد

مسلما این صفات، صفات الهي است که بنده با اطاعت آنها را به دست 

 .معنا است همینآورد و شبیه خداوند شدن به  يم

      ینا بنني ان   "عن ابي عبد اهلل علیه السالم انّ ابناه علینه السنالم قنال

ابني اهلل  :خالفتني في العمل لم تنزل معي غدا فني المننزل ثنم قنال     

عزوجل ان یتولي قوما یخالفونهم في اعمالهم ینزلون معهم یوم القیامة 

 (.134ص 31کافي جلد.)"کال و رب الكعبه
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 ...منظر شناختي سالمت معنوي از  مبناي انسان

981 

 گيري نتيجه
کنه انسنان    يمقنام . سالمت معنوي رسیدن به مقام خالفت الهي اسنت 

این مقام داراي مراتنآ و شندت و   . شود يصفات الهي م محل ظهور اسماء و

ضعف است و نتیبه آن شبیه شدن اراده انسان به اراده خداوند اسنت و جنز   

توان بنه آن رسنید و مسنیر بنندگي هنم دینن        يمناز طریق بندگي خداوند 

فمن تبع هنداي فنال   ". استخداوند است که از طریق انبیاء الهي ابالغ شده 

انسان بندون عمنل و اعتقناد بنه      (.324/سوره مبارکه طه) "یضل و ال یشقي

تواند به سالمت معنوي برسند و آننان کنه در     يآنچه از طریق وحي آمده نم

اي از سنالمت معننوي    غیر دین به دنبال سعادت معنوي هستند به سیماچه

و من اعرض عنن  ". اند و جز خسران نصیبي نخواهند داشت دل خوش کرده

قند  "، و (همنان ) " يضنكا و نحشره ینوم القیامنة اعمن   ذکري فان له معیشة 

 (.31/سوره مبارکه یونس)"خسر الیین کیبوا بلقاء اهلل و ما کانوا مهتدین 

 

Anthropological Basis of Spiritual Health from the View of Islamic Philosophy and 

Theosophy Concordant with Quran Verses 
 
Mahdi Meshki* 

 
Abstract 
Background: Spiritual health is a new combination in medical and cultural literature but can be analyzed by the 

basis of religion and secular aspects. This article expresses the anthropological basis of spiritual health. 

Methods: Library documents and qualitative and descriptive studies were used . 

Results: Religious, philosophical and Islamic theosophy texts explain spirituality and spiritual health differently 

from secularist and materialist philosophy and this difference is based on their ontological and anthropological basis. 

Islamic experts must first determine their basis in spirituality and then present definitions, indices, patterns and 

correct explanation of spiritual health otherwise they may involve secularity thinking. 

Conclusion: According to the view of Islamic philosophy and theosophy concordant with Quran believes spiritual 

health is the result of obeying of God will in the belief, charactristics and behavior by the help of religion and its 

effect is to access the divine guardian. 
 
Keywords: Divine, God Will, Human Beings, Obey, Spiritual Health, The Succession of God  
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