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 نگرش فلسفي ـ فقهي كالن معنويت اسالمي

 قسمت دوم
 

 :هسندينو

*عليرضا اعرافي
 

 
 

 دهيچك

 و «اخالقیي ارزییي  »، «فقهي حقوقي»، «کالمي فلسفي»این نظریه واجد ابعاد . کالن است دارای یک نظریه اسالم در حوزه معنویت :زمينه و هدف

 . باید برقرار یود منظومه ذهني، این با اندیشه اسالميسالمت معنوی  های حوزه برای هماهنگي فعاليت. است «تاریخي تمدني»

، و (السالم عليهم اهل بيت قرآن، فقه، اصول، و احادیث) مياسال اسالمي، از منابع های نظریه کالن معنویت ضوابط و یاخصه ،اصول ،مباني :كار روش

 .رائه یده استا منهج دقيق اجتهادیبا  روایات و آیات و متون دیني بندی جمع

 :های مشروحه ذیل است ، معنویت دارای ویژگي(ع) در این اندیشه و نظریه کالن از نگاه اسالم و اهل بيت :ها يافته

معیادمحور،  »، «از مؤلفه توحيدی و قدسي و تجرد محور برخیوردار اسیت  »، «امری فرا احساسي و جامع احساس، عاطفه، عقالنيت و استدالل است»

 (افكن بر سایر ساحات سایه)مقسمي  ،«است اجتماعي ،مبتني بر مناسک فرافردی »، «مناسكي، فرانگریي و فراقلبي است»، «روی استفرادنيوی و اخ

عجیين بیا سیبک زنیدگي و     »، «امری والیي برای رسيدن به خیدا و هیدایت انسیان اسیت    »، «دارای ساحات جسماني، رواني و روحي است»، «است

 .«است بخش یک زیست معنوی الهام

عالم غيی  و   توحيدمحوری، باور به. و جميع ساحات بشری است همه هستيو همه جانبه مورد نظر اسالم، در برگيرنده  سالمت کامل :گيري نتيجه

. سیت هیای قطعیي آن ا   از مؤلفیه  ،حرکت انسان به آن جهیان  و باور دایتن به ،این دنيادر  و سالم زندگي آرام و مطمئنیهود، عجين بودن با سبک 

 . باید ميها و اقدامات ضروری حوزه سالمت معنوی مبتني بر نظریه کالن معنوی اسال یایسته است همه تحقيقات و پژوهش
 

 ، معنویتسالمت معنوی، سالمت :ها  كليد واژه
 

 

 مقدمه

تواند گرایش قدسي را از درون  نمي بشر هيچگاه در تمام فراز و فرودها

توانيم به  ایش قدسي و حس متعالي ميس از پذیرش گرپ. خود حذف کند

در حییوزه علميییه، . یییكل بهتییری بییه بحییث سییالمت معنییوی ب ییردازیم 

ی خوبي برای پاسخ به مسائل روز و ها ای و سند هایي ميان ریته واره درخت

در این گفتار و در ادامیه گفتیار قبلیي، نگیرش     . جامعه طراحي یده است

 . مي، ارائه خواهد یدفلسفي کالن به نظریه معنویت اسال - فقهي

 

 - مروري بر بيانيه گام دوم انقالب از منظر پيشرفت علمي
 معنويت و اخالق

نخستين محوری که برای یک حرکت بلند و پریتاب و متقن و تمدن ساز 

مخاط  تحقيق  .است« تحقيق و پژوهش»باید مورد عنایت و تاکيد قرار گيرد، 

هیدف آرمیاني   . کننیده هسیتند   تو پژوهش حوزه و دانشگاه و نهادهای حمایی 

یي فراتر از وضع موجود و عبور از مرزهیای دانیش در   ها تحقيقات، بردایتن گام

تواند با  ملت ما با سرمایه عظيم و استعدادهای ناب مي. قلمروهای مختلف است

ی بلند نه تنها به مرزهای دانش موجود در جهان نزدیک ییود،  ها بردایتن گام

 – جسیماني )حوزه سیالمت و ابعیاد و سیاحات آن    . ر کندآن مرزها عبو بلكه از

هیای   ها و سیرمایه  ، از قلمروهایي است که با دایته(معنوی و اجتماعي - رواني

پایان معنوی و اخالقي و دینیي و ارزییي ملیت مسیلمان و انقالبیي اییران،        بي

ن آفیری  تواند به دستيابي و عبور از مرزهای دانش نائل یده، الگوساز و تمدن مي

، نهادی، حیوزوی و دانشیگاهي   افزایي ميان در این راستا با هماهنگي و هم. باید

 . تواند رقم بخورد ميهای آن  ثری در مسير بيانيه گام دوم و آرمانؤی مها گام
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ه یشمين همیایش سیالمت   اهلل اعرافي در افتتاحي این مقاله با استفاده از از بيانات حضرت آیت

 .نگستان علوم پزیكي تنظيم یده استمعنوی اسالمي در معاونت علمي فره

 کشور سراسرعلميه  های يس حوزهیر *
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 اسالمي معنويت كالن نظريه
ی نظریه ها از مباني، اصول، ضوابط، و یاخص در گفتار قبلي، ده مؤلفه

 :کالن معنویت در اسالم تشریح ید

 .عریف یده و کامالً واضح استامری متعين، مشخص، ت .1

 .ي، فلسفي، و مبتني بر مباني اعتقادی و استداللي استیامری عقال .2

 .وجود دارد  ميو هم ماورای درون بدن آد يهای درون در الیههم  .3

 .جامع و یامل است، هم ساحتي از ساحات بشری و هم فراساحتي است .4

 .نظام واره و منسجم است .5

سالمت در ابعاد جسماني، ) ها ایر ساحتبا س متعال و متوازن ،منسجم .6

 .است( رواني، اجتماعي و سایر ابعاد

 ی بيروني استها ي و تظاهرات در الیهیدارای ابعاد و تجليات ماورا .7

 .گری دارد جلوه  ميدر قل  یعائر اسال .8

 های آن کامالً  گيری ولي جهت استیک جویش طبيعي و ذاتي  دارای .9

 .است و اکتسابي اختياری

 .ی آن قابل درمان استها و منظومه رذائل و آسي  مجموعه .11

میورد دیگیر از مبیاني، اصیول، ضیوابط و       11در این گفتیار بیه   

 ها یاخص)یود  ميی نظریه کالن معنویت اسالمي، ایاره ها یاخص

  (.21تا  11ی ها و مؤلفه

احساسي و جامع  امري فرا»  ميسالمت معنوي در نگرش اسال .11

 «استدالل استاحساس، عاطفه، عقالنيت و 

عواطیف و  . دانید  سالم معنویت را سرییار از احسیاس و عاطفیه میي    ا

با این حال، معنویت  .یابد مياحساسات معنوی در دعا و زیارت تجلي 

معنویتي فرا احساسي است، نه اینكه احساسات را کم بریمرد  مياسال

 . بلكه فراتر از احساسات است

سي و تجررد مورور   توحيدي و قد مؤلفهاز »  مياسالمعنويت  .11

 «برخوردار است

در . های غيرقدسي و غيرمعتقید بیه توحيید هیم وجیود دارد      معنویت

مؤلفه محوری آن عنصر عالم قدس، غي   ، ميالگوسازی معنویت اسال

محوری و دارای نخستين توحيد عنصری به عبارت بهتر . و تجرد است

 .است  مينقش در معنویت اسال

 «فرادنيوي و اخروي استمعادموور، »  ميمعنويت اسال .11

محیدود بیه آن نيسیت و     دنيیوی،  عالوه بر ابعیاد  ميمعنویت اسال

یي هستند ها معنویت. دارای عنصر فرا احساسي و فرا دنيوی است

که به سير تكاملي معاد اعتقاد ندارند برخالف معنویت اسالمي که 

و آن را هیم در نظیر    معتقد به معنویت اخروی و فرا دنيوی است

 . بيند ميو افقي برتر را گرفته 

 «مناسكي، فرانگرشي و فراقلبي است»معنويت اسالمي، معنويت  .11

کنید،   فقط به نگرش درون و باطن تكيه نمیي  ميمعنویت اسال

. دهید  ميهای مناسكي و عبادی گسترش  بلكه آن را به عرصه

تیری دارد و از امتيیازات بیزرظ نظرییه      اسالم دییدگاه جیامع  

بر ایین اسیاس معنوییت در    . است ؤلفهماین   ميمعنویت اسال

  میي این عنصر بسیيار مه . نماید ميعبادت دعا و زیارت تجلي 

پایییان از مصییادیق و  ي بییيیدنيییا در فرهنیید دینییي،. اسییت

در بسیياری از ادییان و   . موضوعات معنیوی در اختيیار دارییم   

انبیوه ادعيیه، زییارات و     دیگیر بشیری،   هیای  مذاه  و گرایش

ایین  . با دین مبين اسالم وجیود نیدارد   مناجات، قابل مقایسه

و قلمروهیای بسیيار    هیا  های پرمعني و عرفیاني، افیق   مناجات

باب . گشایند ه سالمت معنوی به روی انسان ميندر زمي  ميمه

السالم، از اهميت خیا    زیارت هم در مكت  اهل بيت عليهم

فراقلبي و دروني   ميبنابراین معنویت اسال .خود برخوردار است

بزرظ و اثربخش معنوی توجه  مؤلفهبنابراین باید به این  .است

 . کار گيریمه ویژه دایته، در تحقيقات خود ب

 « است اجتماعي ،مبتني بر مناسک فرا فردي» مياسالمعنويت  .11

هیای خیا  فیردی، بیا      مكت  جامع معنویت اسالمي، عالوه بر حوزه

مییاعي ای از باورهییا، مناسییک و یییعائری کییه دارای بعیید اجت سلسییله

 . است خورده بایند گره مي

 (افكن بر ساير ساحات سايه)مقسمي »  ميمعنويت جامع اسال .11

 «است

 سییایر بییر افكنییي آن مقسییم بییودن سییالمت معنییوی سییایهمییراد از 

 (سالمت جسماني، رواني و اجتماعي)های سالمت است  ساحت

جسرماني، روانري و   داراي سراحات  » ميمعنوي اسال سالمت .11

 «روحي است

 ، میي فلسیفي و حك  ،های اخالقي، معنیوی  ات ما هم در نگرشدر روای

هیای جسیماني و    روحي و دروني است، ولي به ساحت ساحتاصل بر 

 . ظاهری هم توجه کرده است

امري واليي براي رسيدن به خدا و هردايت  »  مياسالمعنويت  .11

 «انسان است

 بر مبنیای والییي بیودن اندیشیه و نظرییه معنوییت اسیالمي،       

مكتیی  اهییل بيییت )اتصییال بییه راهنمایییان و مریییدان سییالم 

برای رسيدن به خدا و هدایت انسان یک اصیل  ( السالم عليهم

کییه در  درحییالي. اسییت  ميو مؤلفییه مهییم در اندیشییه اسییال 

انكیار و   را خداونید  بیه  توسیل  وسایل  ميهای غيراسال اندیشه

 .کنند مي حذف

ک زنردگي و  عجين با سرب » در نظريه جامع،  ميمعنويت اسال .11

 «بخش يک زيست معنوي است الهام

این سیبک   .سالمت معنوی با سبک زندگي خا  عجين است

یود، بلكه همیه   از زندگي، فقط به نماز و عبادات خالصه نمي

بخیش ییک زیسیت معنیوی      قلمروهای دیگر زندگي نيز الهیام 
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 هیا  زمينه  ميتما این سبک معنوی زندگي، به انسان در. است

مسیتحبات، سیالمت و طیراوت معنیوی را      هچی  و واجبات چه

 .کند هدیه مي

 «داراي سلسله مراتب است  ميمعنويت اسال» .12

حال  در عين اینكه نگاه اسالم به همه ابعاد جامع و دقيق است، درعين

سلسله مرات  معنوی نيز وجود دارد و ممكن است بیا میذاه  دیگیر    

 . ایتراکاتي دایته باید

 

 بوث
ي روحي و ها بخش آسيب الجع  ميسالمت معنوي اسال

 ها معنوي انسان
ی روحي انسیان،  ها ی اخالقي و رواني و آزردگيها همه آسي 

تیرین   یكي از مهم .قابل عالج است ميدر نظام معنویت جامع اسال

هیای   است که انسان را دچیار چیالش   "حس محروميت" ها آسي 

روان اسیت و  و محدوده آسیي  نيیز فراتیر از رو     . کند ميجدی 

آور  حس محروميت بسيار رنیج  .یود ميسم وی نيز دچار آسي  ج

تواند این حس محروميت را  است، یک حسن معنوی و آسماني مي

ی قرآنییي یییفابخش بییرای هییا دو مییورد از راهكییار. معالجییه کنیید

 :بخش این گفتار خواهد بود ی معنوی انسان، زینتها آزردگي

  سوره مبارکه بقره 155آیه: « َّ نَ وَ لُ لَنَبْ كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَیوْفِ  وَ

َّمَییرَاتِ   ال َ نْفُسِ وَ الْییَِ الِ وَ وَ مْ نَقْییصن مِیینَ الْییَِ الْجُییوعِ وَ َّییرِ ۗوَ بَشِ  وَ

ابِرِینَ َّ قطعاً یما را با چيزى از تیرس، گرسینگ ، زییان    . « الصَ

را صابران  کنيم و مال  وجان  وکمبود محصوالت، آزمایش م 

ى  داونید متعیال، همیه   خ .بشارت بده( بالها در این حوادث و)

کند، امّا آزمایش و امتحان همه یكسان  ها را آزمایش م  انسان

تمام جهان، صحنه آزمایش و تمام مردم حتَّ  پيامبران . نيست

هاى خداوند براى رفع  آزمایش. گيرند نيز مورد امتحان قرار م 

ها  ابهام نيست، بلكه براى یكوفای  استعدادها و پرورش انسان

ل آزمایش اله  نيز تمام حوادث تلخ و یيرین و از وسای .است

جمله ترس و گرسنگ ، زیان مال  و جان  و کمبود محصوالت 

ترس از دیمن، محاصره اقتصادى، جند و جهاد و اعزام . است

 الهي هاى نبرد، از جمله امتحانات فرزندان و عزیزان به ميدان

ه توکَّل و براى پيروزى در آزمایشِ خوف از دیمن، نياز ب .است

یاد خداوند است و براى مبارزه با کمبودهیا، نيیاز بیه صیبر و     

وَ ». پایدارى است که در دو آیه قبل راه نشان داده یده است

َّالةِ َّبْرِ وَ الصَ الصَ  . «اسْتَعِينُوا بِ

 ا عَلَ  :سوره مبارکه حدید 23یه آ وْ ا تَِْسَ لَ لَیا  فَیاتَكُمْ  مَیا  ٰلِكَيْ  وَ

ا تَفْرَحُوا اکُ بِمَ َّهُ ۗ مْآتَ اللَ ا وَ َّ لَ َّ  یُحِ ُ بیر   تیا . فَخُیورن  مُخْتَیالن  کُیلَ

آنچه از دست دادید، تِسف نخورید و به آنچیه بیه ییما داده    

یییادمان  نكنيیید و خداونیید هییي  متكبییر ( سرمسییتانه)ییید، 

دیگیر بیه خیاطر نعمتی  کیه از      " .فخرفروی  را دوست ندارد

ا بیه  دهيد اندوه مخورید و به خاطر نعمت  کیه خید   دست م 

ها امانیت الهی     دهد، خویحال  نكنيد و بدانيد نعمت یما م 

است که به یما س رده یده است، نه اینكه به مواهی  الهی    

ها بهره نگيریم، بلكه اسیير آن نشیده و    پشت پا بزنيم و از آن

تمیام   "(. تفسیير الميیزان  ) "آن را هدف و مقصد خود ندانيم

هیاى سیياه و    از سندهای   حوادث تلخ و یيرین، همچون پلَّه

سفيد، براى باال رفتن و به کمال رسيدن اسیت و بایید بیدون    

 .(تفسير نور) "ها، به سرعت از آن گذیت توجّه به رندِ پلَّه

این است که حیس    ميیک قانون مهم در سالمت معنوی اسال

م یال دیگیر   . دهید  کند و راهكار مي محروميت را قابل معالجه مي

زا، عامل دیگری است که  این حس آسي  .است «بيني  خود برتری»

م یال سیوم نگیرش    . ییود  با معنویت و نگرش معنوی معالجه مي

معنوییت براسیاس    .منفي به جهان، هستي، خیود و جامعیه اسیت   

. تواند این نگرش منفي را اصال  و جبران کند ميتعاليم اسالمي، 

م ال چهارم نداری معنوی و فطری که برخي به آن مبتال هستند 

آن همه معارف در این جهت است که به انسان غنیای فطیری و   و 

 . بخشد ميمعنوی 

 

 گيري نتيجه
 معنوي سالمت رسيدن به هاي گام

  و دستيابي ( در مسيری توحيدی و الهي)ک طر  جامع یارائه

سیاله، بیا    5الیي   4به یک منشیور نهیایي در ییک زمانبنیدی     

گانه مطروحه  ی دهها مشروحه باال و یاخص  گانه های ده مؤلفه

  .در گفتار پيشين

  در حوزه مباني و مبیادی   جلد کتاب اصيل و سنجيده 3تدوین

کییه بتوانیید راهنمییای تمییام  ميفلسییفي سییالمت معنییوی اسییال

 . خواهند در این حوزه ورود پيدا کنند اندیشمنداني یود که مي

     در حوزه فقهي مسئله سالمت معنوی اسیالمي، ییک منظومیه

کتیاب نيیاز    جلید  قال  چند هدف در فكری منقح معطوف به

 است 

 سیالمت  به معطوف روایي و قرآني ضرورت یكل گيری یک موسوعه 

نحوی مقدمه ه آید و ب که از درون پروژه قبل بيرون مي  ميمعنوی اسال

 . رود ميیمار ه آن ب

 قبلیي  هیای  پروژه سایه پيدا کند در  ميتحقيقات ميداني که جنبه عل 

ن زمينیه بيشیتر همیراه اسیت و ظرفيیت      حیوزه در ایی   .طراحي یود

 .داردرا همكاری با دانشگاهيان 

 ی پودماني در حوزه سالمت معنوی اسالميها طراحي دوره 
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Philosophical-Jurisprudential Attitude of Islamic Spirituality 

 
Alireza Arafi* 

 

Abstract 
Background: Islam has a macro theory in the field of spirituality. This theory contains various dimensions such as 

"philosophical", "legal and jurisprudence", "ethical and values", and "civilization and history." This concept must be 

established in order to coordinate activities related to spiritual health and Islamic thought. 

Methods: The basics, principles, rules and indices of the macro theory of Islamic spirituality from Islamic sources 

and collection of verses and religious texts are presented. 

Results: In this thought and macro theory of Islam, spirituality has the following characteristics: 

"It is a supernatural and comprehensive sense of feeling, emotion, rationality and argument", "It is consist of  

monotheistic and holy component", "It has physical, mental and spiritual aspects", " It is for reaching to God and 

guiding human ", "with life style and Spiritual Life » 

Conclusion: The complete and comprehensive health intended of Islam, consist of all aspects of human beings. 

Belief of one god, heaven and hell, engaging in healthy lifestyle and believing the movement of human to another 

and final world are its definitive components. It is suggested to design all of the necessary researches in the field of 

spiritual health based on the macro theory of Islamic spirituality. 
 
Keywords: Health, Spiritual Health, Spirituality 
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