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 مقدمه

1491درسیا (WHO)براساستعریفيكهسازمانبهداشتجهاني

ارائهكردهاست،سالمتانسانيدارايسهبُعد(Health)سالمتمیالدياز

واجتمییاعي(Psychological/Mental)،روانییي(Physical)اصییليِجسییماني

(Social)؛لیکنبایداذعیانداشیتكیهسیالمتمعنیوياست(Spiritual 

health)یکيازابعادمهمدرمنظومةسالمتانسانياستودراینتقسیم،

،نبایدسالمت(Holistic)گرایانه ماندهاست،وبراساسدیدگاهكلمغفو

رامنحصردرسالمتماديوجسیمانيانگاشیت؛بلکیهباییدسیالمترا

هايجسماني،روانيوروحي،نحويتعریفكردكههمةجهاتوجنبهبه

وعالوهبر(94-05،ص1341ابوالقاسمي،)گیردواجتماعيِانسانرادربر

.هابایدافزوداینابعاد،سالمتمعنويرانیزبهآن

موضوعسالمتمعنوي،بحثيدشوارودیریابوطبعاًبسطمسائلآن

دارايزوایاوخباییا،(Spirituality)بَراست؛چهآنکهموضوعمعنویتزمان

درروزگیارمیامعنوییترادر.ها،ابعادواقسامفراوانياستهاورویهالیه

ییا(Secular)وسیکوالر(Religious)بنديمعموالًبهدینيخستینتقسیمن

معنوییتدینیي،معنیویتي.3كننیدتقسییممیي(Not religious)غیردینیي

رسیدنظرمیيبرخاستهازادیانالهيوبرساختهتعالیموحیانياست،وبه

اماكمدرادیانتوحیدي،اینمقولهازجوهريواحدبرخورداراست؛دست

میاروا یافتیههمعنویتسکوالر،كهمعنویتمنهايدیناسیتودردور

اینتکثر،ازسویيناشياز.است،وشقوقوفروعمختلفومتنوعيدارد

وحقیقتتکثرهواهايبانیانآن،وازدیگرسوناشيازتهيبودنآناز


یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .قهواصو حوزهواستادتمامپژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالميمدرسخار ف .1

.دانشیارپژوهشگاهفرهنگواندیشةاسالمي* .2

آمیزاسیتونمونوتناقضمابراینباوریمكهمعنویتسکوالریاغیردیني،تعبیريتعارض .3

(.10-91،ص1311رشاد،:ك.تر،ربرايمطالعةبیش)است«معنامنهايمعنا»درواقع
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هیايسیکوالرفاقیدگیوهروچیونمعنوییت:بهتعبییردیگیر.عمقاست

.ندنسیا وپرنوسا،دهنگرانیگا

آنچهدرایننوشتهدرپيآنیم،تبییینمبیانيسیالمت:شدچنانکهاشاره

گییردكیهمعنويبارویکرداسالمياستكهبالطبعازمعنویتيسرچشمهمي

قیرآنو)مسیتنبَطازمتیونمقیدساسیالميبرخاستهازمنابعمعتبردینيو

.است،ومباحثقرآنينقشيكامالًمحوريدراینمیاندارند(حدیث

درپژوهشازمسائلمختلفازجملهدربابسالمتمعنوياسالمي،

منطقاًبایدابتدابهتبیینكلیاتومباني،سپسبهجزئییاتومسیائلآن

هاهموارهبرمبانيكهمسائلوگزارهطورعامچنیناستپرداخت؛چهبه

طورخاصچناناستكههرمبحثيكهبیاهاابتنادارندوبهانگارهوپیش

گییرد،باییدازمبیانيورویکرداسالميموردواكاويوپژوهشقیرارمیي

.هاياسالمينشأتگرفتهباشدفرضپیش

ینگيادیانايبهدیرودیرینهموضوعسالمتمعنوي،هرچندپیشینه

ايجدیداالهيكههمزادبشرنددارد،امادرافقمعرفتومقامبحثمقوله

شودوپژوهشدرآنابتداازسويمحققانغربیيطیرحشیدهقلمدادمي

چنیانكیهزمیننیزبهاینموضیوعآنرغمایننکتهامادرمغربهب.است

ورهاياسیالمي،درمیانكش.بایستهوشایستهاست،پرداختهنشدهاست

بیشازهمه،ایراندغدغهایینموضیوعراداشیته،خصوصیاًمحققیاندر

هاياخیرورودجديدرآنكردهوبرخيكتبومقاالتنیزدرایینسا 

.اندعرصهبهرشتةتحریردرآمده

همچنانادبیاتعلمياینقلمروعلميفقیراستوجیايكیار:لیکناواّلً

وثانییاًتحقیقیاتونظیرات.بارهباقياسیتگستردراینودامنپژوهشيِژرف

بیرد،موجودگاهفاقدسالستوسالمتمعرفتياستوازآفتالتقاطرنجمي

گییريچراكهدرآنهاسعيشدهتاازادبیاتغیربیوميوعمیدتاًغربیيبهیره

شود؛ثالثاًگاهدراینتحقیقاتحتيموضوعومحیطبحیثنییزدچیارابهیام

كهبعضاًخلطوخطاهیاياساسیيدردرستيفهمنشدهاست؛چنانهتوباس

خیوردكیهدربخیشچشیممیيمفاهیمواصطالحاتكلیدياینعرصیهبیه

.واپسیناینمسوّدهبهبرخيازآنهااشارهخواهیمكرد

الزماستدراینبخشمقا بهایننکتةمهمنیزاشارهكنیمكه

شناسیيدرحکمیتومعرفیتوروح«علمالینفس»توجهبهمباحث

یکضرورتجدياست؛چیه(تفسیر،فلسفه،كالموعرفان)اسالمي

مجا و«جسم»انسانياستو«نفس»بستروبارگاهسالمتمعنوي

.مجاليبروزوظهورعینيآناست

جاشایدخاليازفایدهنباشدكیهبرخیيدردودهیةذكرایننکتهدراین

تولییدكننید،وآنراچونیانسیایرمعیارف«طباسیالمي»كوشنداخیرمي

مثابهضلعيازاضالعهندسهمعرفتيدیینبیههب(كالم،فقهواخالق)اسالمي

طیب.شدتمحیلتامیلاسیتبهاسالمنسبتدهند،امااینادعابدینتعبیر

وهیافراهمآمدهازانباشتگزاره(دانش)وارمعرفتدستگاه»اسالميبهمعناي

ازمتنومنابعنقلیي(بلکهكاشف)هایيكهتمامابراساسمنطقحجتآموزه

كننید سیالمتجسیمانيومعنیويمعتبراسالميفراچنگآمیدهوتضیمین

ییافتنينیسیت؛امیاضعفسنداخبارمورداستناد،دستدلیلانسانباشد،به

وجیودوایرانيدرسنّتماوجودداشتهوتاحیديهیماكنیون«طبسنتي»

.توانآنرااصالح،ارتقاوحتيبسطدادوبهكاربستداردومي



 تعريف سالمت معنوي. 1
دربابتعریفسالمتمعنوي،بایستهاستابتدابهمالحظاتيناظربه

؛سپستعرییفمختیاراز1شده،پرداختهشودبرخيتعاریفموجودوارائه

.شودسالمتمعنويبارویکرداسالميعرضه

شیدهازسیالمتمعنیوي،بعضیيخلیطوخطاهیادردرتعاریفارائه .1

خوردكهدرزیربهبرخیيازچشمميمفاهیمواصطالحاتكلیديبه

:شودهااشارهميآن

 رفاه»گاهسالمتبه»(Welfare)،فروكاستهشدهاست؛سالمتمعنوي

ازایندرحالياسیتكیهرفیاهغییر.بهرفاهمعنويتقلیلیافتهاست

رفاه،معاد آسایش،آسیودگيوبهزیسیتياسیت؛امیا.سالمتاست

.سالمتوصحت،برابراستباعافیت،وبريبیودنازعییبوآفیت

نظیرتوانرفاهوسالمترابیاهممیرتبطدانسیت؛چیهبیهاگرچهمي

رفاه،ممکناست)دودارايترابطوتعاملمتقابلهستندرسداینمي

كنند سالمتِبهترِانسانباشیدوسیالمتنییزیندربرخيمواردْتأم

دوبهلحاظماهوي؛امااین(ترِانسانمددبرساندتواندبهرفاهِبیشمي

تواندبیهرفیاهعینهمنیستند،وبهطریقاوليسالمتمعنوي،نمي

.معنويفروكاستهشود

 ییاسیالمت«روانیيوروحیي»گاهسالمتمعنويعمیالًبیهسیالمت

تربهآنهااشارهكردیم،فروكاستهشیدهاسیت؛دركهپیش«اعياجتم»

البتهسالمتمعنويبیا.اندحاليكهاینهابهلحاظماهويباهممتفاوت

سالمتروانيوسالمتاجتماعيدرپیوندِمسیتقیموتعامیلِمثبیتو

كننید سیالمتروانیيوتواندتأمینسالمتمعنوي،مي)دوسویهاست

توانیدبیهسیالمتدوسالمتروانیيوروحیينییزمیيروحيفردباش

توانییدكییهسییالمتمعنییوي،مییيمعنییويانسییانمییددبرسییاند؛چنییان

تواندبیهكنند سالمتاجتماعيباشدوسالمتاجتماعينیزميتأمین

درعینحا ،بایدتوجهداشتكیه(.سالمتمعنويانسانمددبرساند

وبیدینجهیتروحانساناسیتبستروبارگاهسالمتمعنوينفسیا

چیهاجتمیاعرا)تواندموجبسالمتروانيومایةسالمتاجتماعيمي

سرجمعافرادبدانیموصرفاًوجوداعتباريِمحضبرايآنلحاظكنیم؛

 .شود(وچهبراياجتماعْوجودمستقلومنحازيدرنظربگیریم

 

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وشتارحاضر،قصدورودجديدرنقددیدگاهمحققانمحترميكهبهتعریفسالمتدرن .1

ایم؛لذاازذكرنامآنانبارهبسندهكردهاندرانداریموبهمالحظاتيدراینمعنويپرداخته

 .كنیماجتنابمي
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 اخالقیي»گاهدرمواردي،سالمتمعنويبهسالمت»(Moral health)

وليسالمتمعنويو.یکسانانگاشتهشدهاستتقلیلیافتهوآندو

سیالمت)انیدسالمتاخالقينیزهرچندبایکدیگردرترابطوتعامل

كنند سالمتاخالقیيباشیدوسیالمتمعنوي،ممکناستتضمین

دو؛اماحتیيایین(تواندبهسالمتمعنويمددبرسانداخالقينیزمي

خالقي،بُعديازابعیادمهیمنیزماهیتاًعینهمنیستند؛چهسالمتا

درواقع؛ازآنجاكهاخالق.سالمتمعنوياستوالبتههمةآننیست

كمدرتلقيمعناگراجزئيازمعنویتاست؛پسسالمتاخالقيدست

.تواندجزئيازسالمتمعنويلحاظشودنیزمي

 درستيتلقيشیدهاسیت؛هدرموارددیگر،اگرچهمفهومسالمتمعنويب

لحیاظ(Instrument)«كیارافزار»مثابهیکابزارییاسالمتمعنويبهلیکن

(یاسیالمتروانیيوروحیي)تواندبهسالمتجسمانيشدهاستكهمي

.ويمددبرساند(یارواني)انسانوكاهشآالمجسمي

درستياظهارنظرشدهاستكهدونگاهورویکردبهسالمتمعنويهب

كنید؛مثابهیکابزارلحیاظمیياقليكهآنرابهیکينگاهحد:وجوددارد

هیايیعنينگاهيمحدودبهدرمانجسیمانيبیمیارانبراسیاسشیاخص

معنوي،ودیگرينگاهحداكثريكهآنرادرعرْضسالمتجسمانيقرار

گرایانیةآندردنبا توسعةسالمتدرمعنايعاموكیلدهد؛یعنيبهمي

ایندونگاه،سیازكارولیوازمخیاصخیودراهریکاز.فردوجامعهاست

(.05-01،ص1341ابوالقاسمي،)طلبدمي

امادربابنگاهابزاريبهسالمتمعنويبایداذعیانداشیتكیهسیالمت

ترینبعیدصیحتومعنوي،خوددارايبُعديویژهاست؛بلکهدراسالم،عمیق

سیياسیالمي،وجیودشناآید؛چهدرانسیانشمارميسالمتحیاتانسانيبه

انسان،منحصردرجسماونیست؛بلکهشئونمختلفيازجملهجسیم،نفیسو

تیرینافیقرانییزدربیردارد،وجسیمنیاز ...،اجتمیاعو(شاكله)روح،هویت

ترینكهمتعلّقبهژرف)روبایدبهسالمتمعنوينوجوديآدمياست،وازای

مثابهابیزاريگریستهشود؛نهصرفاًبهطورمستقلنبه(افقوجوديانساناست

.شودكهمایةنیلبهسالمتجسمانيوحتاسالمتروانيوروحيمي

تراشیارهشید،گونهكهپیشهمچنینبایدتوجهداشتكهاگرچهآن

بینسالمتمعنويوسالمتجسماني،تعاملوتعاطيبرقراراسیت؛امیا

«علماألبدان»چیزاستویک«علماألدیان»دوعینهمنیستند؛چهاین

سالمتمعنويِمستنبَطازقرآنوروایات،مرتبطباقلمیرو.1چیزيدیگر

است؛اماسالمتجسماني،موضیوع(شناسيبهتعبیريدین)علماألدیان

لذاازاینجهتنیزبایدبیه.است(بهتعبیريطبیاپزشکي)علماألبدان

.كردطورمستقلنگاهسالمتمعنويبه

اگرهمدریکافقازپژوهشدرسالمتمعنويالزمباشدبانگیاهابیزاري

بهسالمتمعنويتوجهشود،بازهمكافينیستصرفاًبهنقشابزاريسیالمت

معنويدرایجادسالمتجسمانيیاسالمتروانيواجتماعيپرداختیهشیود؛

متروانیيوبلکههمچنینالزماستبهنقشابزاريسالمتجسمانيیاسیال

اجتماعيدرسالمتمعنوينیزتوجهشود؛زیرامیانسالمتمعنويواضیالع

وساحاتدیگرسالمت،رابطهْدوسویهوتأثیروتأثرمتقابلبرقیراراسیت؛چیه

شودوهمجسیموروحسیالمهمدینومعنویت،باعثجسموروحسالممي

.وردآگرایيرافراهمميزمینةدینداريومعنویت

شدهازسالمتمعنیوي،صیرفاًسیهركینییامقیامدربرخيتعاریفارائه .2

مقامبیینش،مربیوط.«كنش»و«گرایش»،«بینش»:برجستهشدهاست

است؛مقامگرایش،میرتبط(Belief)وعقیده(Cognition)بهنظامشناخت

اسیت؛ومقیامكینش،درارتبیاطبیارفتیار(Tendency)بارغبتوتمایل

(Behavior)وعمل(Action)قطعاًایینسیهركین،دارايجایگیاهي.است

محوريدرسالمتمعنويهستندودراینتردیدينیست؛لییکنركین

دیگرينیزوجودداردكهشایستهاستدرتعریفسالمتمعنیويلحیاظ

اسیتكییهدرواقییعمربیوطبییهمقییاماخییالق«میینش»شیودوآنركیین

(Morality)تیركیهپییشخودبسیارمهماستوچنیاناستكهدرجاي

.اشارهشد،سالمتاخالقيبُعدیاجزئيازسالمتمعنوياست

+بیینش:رابطةمیانسهركنبینش،گرایشوكنش،چنینبیانشدهاست

،1315جاللیي،)رفتیار=رغبیت+شیناخت:كینش؛بیهعبیارتدیگیر=گرایش

اما.اندوكنش،سهچیزِمختلفلذاآشکاراستكهبینش،گرایش(.90-95ص

.اسیت(بینش،گرایشوكنش)بایداذعانداشتكهمنشنیزغیرازاینسهبعد

روشناست؛چهاخالق،مبتني(شناختوعقیده)بابینش(اخالق)تفاوتمنش

برشناختوعقید انساناست؛بیهعبیارتي،شیناختوعقیید انسیان،اصیو 

واسطةاخیالقراداردواخیالقند؛پسنقشفاعلِبيكاخالقيويراتعیینمي

(رغبیتوتماییل)،باگرایش(اخالق)همچنینمنش.واسطةآناستمعلو ِبي

هیايانسیانهسیتندونیزتفاوتدارد؛چهاخالقیاتصرفاًیکدستهازگیرایش

هايغیراخالقيیاحتيضداخالقينیزوجوددارندولذاگیرایش،اعیمازگرایش

تیوانبیهمي(رفتاروعمل)باكنش(اخالق)امادربابتفاوتمنش.اخالقاست

ايازدیدگاهاستادمطهرياستنادكردكهاخالقاجماالًعبیارتاسیتازسلسیله

هاوملکاتپسندید اكتسابيكهانسانآنهیارابیهعنیواناصیو ثابیت،خصلت

سیازياییناصیو درعیال مپییادهپذیرد؛امارفتارعبارتاستازمطلقوعاممي

(.511،ص1340مطهري،)یابدخار كهدرشرایطمختلف،اختالفمي

تلقیي«فیراروي»مثابهییکگاهدربرخيتعاریف،سالمتمعنوي،به .3

شدهاست؛حا آنکهسالمتمعنويبیشازاینکهیکفرارويباشد،

،صرفاًییکفراروي.است«فرابودگي»ودرواقعیک«فراشدگي»یک

سیالمت.حركتاست؛امافراشدگيوفرابودگي،یکوضیعیتاسیت

سیويوضیعیتمعنوي،گذشتهازاینکهیکعزموحركتانسانبیه

ایینتفیاوت،از)شد مطلوباستمطلوباست،یکوضعیتتثبیت

(.درعرفاناسالمياست«مقام»و«حا »سنختفاوت


یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.؛العلمعلمانعلیماألدییانوعلیماألبیدان(ص)اشارهبهحدیثمنسوببهپیامبراعظم .1

 .ظاهراًاینحدیث،فاقداستنادقطعياست
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 مباني سالمت معنوي

028 

توجهاستوآناینکهايدیگردربابتعریفسالمتمعنوي،قابلنکته

رااستولذانباییدآن«اجتماعي»و«فردي»سالمتمعنوي،دارايدوبُعد

كماسالمومعنویتبرخاستهازآن،منحصردربعدفرديدانست؛چهدست

دردوقلمروفرديواجتماعيحضوروبیروزداردوصیرفاًدرقلمیروفیردي

درواقع؛نظاماتاجتماعيِمنبعثازاسیالم،همیةزواییاي.شودخالصهنمي

رادربیراجتماعيبشرازقبیلاقتصاد،سیاست،میدیریت،حقیوقواخیالق

.استگیرند؛پسسالمتمعنوي،دارايزاویةاجتماعينیزمي

براساسمجموعةنکاتفوق،تعریفماازسالمتمعنويبیارویکیرد

فرابودگيِفردوجامعهورهیایيآناز»:اسالميممکناستچنینباشد

تعلّقاتدونمادي،تحتتعلیماتوحییاني،درابعیادوسیاحاتوجیودي

«.بینشي،گرایشي،منشيوكنشي:هچهارگان



 هاي اساسی سالمت معنوي پرسش. 2
هیايمهمیيوجیودبرايپژوهشدرموضوعسالمتمعنیوي،پرسیش

هاطبعاًازكلیاتومبیانيِهاپاسخدادهشود؛اینپرسشدارندكهبایدبهآن

تعبیركیردو«فلسفةسالمتمعنوي»توانازآنبهكهمياستاینمبحث

:اندازهاعبارتاهماینپرسش.1شودقلمدادمي«فلسفةمضاف»سميازق

 

 هاي مضاف فهرست مشترك مباحث انواع فلسفه( الف

(.الیهوجودشناسيمضافٌ)هستایي .1

(.الیهدرمقامثبوتامکانتصوريمضافٌپژوهشدرباره)آیایي .2

 (.الیهپژوهشدربارهماهیتمضافٌ)چیستایي .3

الیهدرپژوهشدربارهامکانتصدیقيمضافٌ)بودهست/باشایي .9

(.مقاماثبات

(.الیهاجزايمضافٌ/هامؤلفه/پژوهشدربارهعلتمادي)چهایي .0

(.الیهالمباديمضافٌپژوهشدربارهماقبل)هاانگارهفراپیش .5

پژوهشدربارهمباديقریبهومباديوسیطه)هاانگارههاوپیشانگاره .1

(.لیهومسائلآنامولّدمضافٌ

(.پرسشازعلتفاعليسالمتمعنوي)چرایي .1

(.يسالمتمعنويیپرسشازعلتغا)برایي .4

(.الیهشناسيمضافٌپژوهشدربارهمعرفت)شناختمان .15

(.الیهمناشيامرمضافٌ/پژوهشدربارهمصادرعلم)ازآني .11

(.شناسيتکونوتطورمضافٌالیهپژوهشدربارهروش)روشگان .12

(.الیهآوردهايمضافٌپژوهشدربارهفوائدودست)سودمان/رایيكا .13

(.الیهكمیتمضافٌ/پژوهشدربارهقلمرو)چنداني .19

(.الیهانواعمضافٌ/پژوهشدربارهاقسام)شناسيگونه/چندگاني .10

(.الیهپژوهشدربارهضرورتمضافٌ)بایایي .15

(.الیهپژوهشدربارهحسنوروایيمضافٌ)شایایي .11

(.الیهپژوهشدربارهكما مضافٌ)برینگي .11

...(.الیهباپژوهشدربارهنسبتومناسباتمضافٌ)كجایي .14

(.الیهمباحثمضافٌهندسه/پژوهشدربارهعلتصوري)چیدمان .25

الیه،اگرمعرفتيمباحثمضافٌپژوهشدربارههندسه)شناختساخت .21

(.ازجنسمعرفتباشد

الیه،آزمایيدرمضافٌهاوابزارهايسرهشیوهپژوهشدرباره)سنجمان .22

(.گاهكهازجنسمعرفتباشدآن

یعقالنيدرتاریخپیدایش،پیشیینه)بودایي .23 كیاوي،پژوهشمعرفتي

(.الیهتطوراتخردوكالنمضافٌ

آینییدهنگیاريدربیارهوگمانیهورزيگمانییه)پژوهیيآینیده/آییيچیه .29

(.الیهمضافٌ



 سالمت معنوي مبحث خاص هاي پرسش( ب

سیالمتمعنیوي(پژوهشدربارهماهیتسالمتمعنیوي)چیستایي .1

چیست؟

سالمتمعنوياستودرآن«شناسيِچیستي»اینپرسش،ناظربه

شود؛بهایینقصیدكیهماهییتییاتعریفسالمتمعنويمطرحمي

.شودچیستيآنتبیین

وي،امیريآییاسیالمتمعنی(وجودشناسيسالمتمعنوي)هستایي .2

 موجوداستواگرموجوداست،وجودآنحقیقياستیااعتباري؟

سالمتمعنوياستودرآنبه«شناسيِهستي»اینپرسش،ناظربه

شودواینکهاگیرآنامیريوجودیاعدمسالمتمعنويپرداختهمي

.2(حقیقياستیااعتباري)موجوداست،نوعوجودآنكداماست


یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

عقالنیيِ-دانیشمطالعیةفرانگیر»،عبارتاستاز(Philosophy of)بهتلقيما،فلسفةمضاف .1

وارانگاشتةحقیقيیااعتباري،معرفتيیاغیرمعرفتیي،یکعلمیارشتةعلمي،یاامردستگاه

(.21-35،ص1349رشیاد،)«الییهبرايدستیابيبهاحکامكليِفرابخشيوبخشيِمضیاف

هیاوفلسیفةمضیاففلسفةمضافبهمعارفودانش:فلسفةمضافاجماالًبردوقسماست

ها،مانندفلسفةپزشکي،فلسیفةمنطیق،فلسفةمضافبهمعارفیادانش.هایااموربهمقوله

فةهایاامیور،ماننیدفلسیفلسفةعلوماجتماعي،فلسفةعلومسیاسي؛فلسفةمضافبهمقوله

 (.كهمحلبحثماست)سیاست،فلسفةزبان،فلسفةذهنوفلسفةسالمتمعنوي

شود،وجودحقیقيواعتباري،دارايمعانيوتعابیرمختلفيهستند؛امااجماالًگفتهمي .2

حقیقي،آناستكهواقعاًدرعیال مخیار .حقیقيواعتباري:یاموجودبردوقسماست

هاواشیايمادي؛امااعتباري،آناستكهواقعاًشتگان،انسانتحققدارد؛مانندخدا،فر

درظرفخار وجودنداردوصرفاًامرياستكهشرعیاعرفیاذهنِعقالآنرابیراي

امیاآنچیهداراي...اند؛مانندملکیت،ریاستواغراضعمليدرزندگيانسانوضعكرده

ادراكحقیقیي،.حقیقیيواعتبیارياسیتاهمیتویژهاست،تقسیماداركاتانسانبه

ذهنيكهبراياألمراست؛اماادراكاعتباري،فرضياستانعکاسذهنيِواقعیتونفس

ادراك.شودووضعيوقراردادياستوسروكاريباواقعیتنیداردرفعحوائجایجادمي

؛ماننیداصیلاعتباريِقبیلاججتمیاعییاعمیومي:خودبردوقسماستنوبةاعتباريبه

،واعتباريِبعداججتماعیاخصوصي؛مانندقواعدجاريدرعلماصو ،فقیهو«وجوب»

،1921وطباطبائي،311-312،ص1345مطهري،:ك.تر،ربرايمطالعةبیش)حقوق

 (.393-301ص
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

020 

آییایيآییاسیالمتمعنیوي،ممکیناسیت؟)آیایيسالمتمعنیوي .3

(.ويدرمقامثبوتامکانسالمتمعنپژوهشدرباره)

سالمتمعنوياسیتو«شناسيتصوريِامکان»اینپرسش،ناظربه

دراینجیابحیث.1است(درمقابلِمقاماثبات)«ثبوت»مرتبطبامقام

نفسیه،نحیوفیيشودكهآیاسالمتمعنوي،درظرفخویشوبهمي

.ممکناستاساساًتصورشودیانه

آیااكنونودرمقاماثبات،سالمت)بودسالمتمعنويهست/باشایي .9

(معنويوجوددارد؟

سیالمتمعنیوياسیتو«شناسيتصیدیقيِامکان»اینپرسش،ناظربه

شوددراینجابحثمي.است(درمقابلِمقامثبوت)«اثبات»مرتبطبامقام

درجامعة)كهآیاوجودوتحققسالمتمعنوي،درظرفخار وبرايما

.طورنسبي،ممکناستتصدیقشودیانه؛هرچندبه(بشريِكنوني

(.هاواجزايسالمتمعنويپژوهشدربارهعلتمادي،مؤلفه)چهایي .0

هايسالمتمعنويچیست؟پیشازبحیثازسیالمتانگاشتهپیش .5

معنوي،ازچهاموريبایدبحثكرد؟

يبحثوتحقییقدر«هافرضپیش»و«مباني»اینپرسش،ناظربه

ها،اموريهستندكهموضوعفرضمبانيوپیش.سالمتمعنوياست

.2شیوندسالمتمعنوي،مبتنيبرآنهاستوازابتدافرضگرفتهمیي

هییايسییالمتمعنییوي،ممکییناسییتبییهفییرضمبییانيوپیییش

شییناختي،شییناختي،خداشیناختي،انسییانشییناختي،هسیتيمعرفیت

.تقسیمشوند...شناختيوشناختي،ارزشدین

اینپرسش،نیاظربیه(.پرسشازعلتفاعليسالمتمعنوي)چرایي .1

.سالمتمعنوياست(علتفاعلي)«فاعل»

درذیلآنممکناست(.يسالمتمعنويیپرسشازعلتغا)برایي .1

بهاینبحثنیزپرداختهشودكهسالمتجسیماني،ازآثیارسیالمت

.معنوياست؛نهازغایاتآن

روشمطالعهوتحقیقدرموضوعسالمتمعنويچیست؟ .4

مطالعهسالمتمعنوياستودرآنبه«شناسيِروش»اینپرسش،ناظربه

شود؛چهتحقییقدرهیرروشیامِتُدبحثوتحقیقدراینموضوعپرداختهمي

.طلبدايروشمرتبطومتناسبخودراميعرصه

(چهاندازهسالمتمعنويالزماست؟)بایایيسالمتمعنوي .15

آنسالمتمعنوياسیتودر«لزوموضرورتِ»اینپرسش،ناظربه

شودبهنسبتسالمتمعنويبادیگرنیازهايجامعهنیزپرداختهمي

.شودترمشخصتاازاینرهگذر،لزومآننیزبهترودقیق

هایيدارد؟سالمتمعنويچهكاركردهايوسودمندي .11

سالمتمعنوياستودرآن«كاركردهاوفوایدِ»اینپرسش،ناظربه

هايفرديواجتماعييدرعرصههايمختلفسالمتمعنوبهكارایي

.شوداند،پرداختهميونیزفوایديكهبرآنمترتب

.شایایيسالمتمعنوي .12

هايفرديوسالمتمعنويدرعرصه«محاسنِ»اینپرسش،ناظربه

.اجتماعياست

(آیاسالمتمعنوي،یکكما است؟)برینگيسالمتمعنوي .13

تمعنوياستودرآنبیهسالم«بودگيِكما »اینپرسش،ناظربه

شودكهاگرسالمتمعنويییکكمیا اسیت،اینبحثپرداختهمي

.اینكما بهچهنحواستوچهحدودوثغوريدارد

يتشیکیلییاینمقولهازچهامیورواجزا)هايسالمتمعنويمؤلفه .19

(شود؟مي

سالمتمعنوياسیتودرآنبیه«علتمادي»اینپرسش،ناظربه

شودكهعناصیرسیازند سیالمتمعنیويثمهمپرداختهمياینبح

طبعاًاگرایناجزاوعناصرموجودباشیند،سیالمتمعنیوي.چیست

.یابدنحوبالفعلتحققميعمالًوبه

.جایگاهسالمتمعنويدرجغرافیايسالمت .10

هاسالمتمعنويبادیگرسالمت«ربطونسبتِ»اینپرسش،ناظربه

شیودكیهسیالمتدرآنبهاینبحثپرداختیهمیيهاستووارزش

.معنويدراینمیانازچهشأنوجایگاهيبرخورداراست

هایياست؟سالمتمعنويدارايچهالیه .15

سالمتمعنوياسیتودرآنبیهایین«مراتبِ»اینپرسش،ناظربه

شیودوبیهشودكهسالمتمعنويازكجاآغازمیيبحثپرداختهمي

.امد؛یابهتعبیري،مهندسيوفرایندآنچیستانجكجامي

سالمتمعنويدارايچهاقساموانواعياست؟ .11

سالمتمعنوياستودرآنبیه«شناسيِگونه»اینپرسش،ناظربه

شودكهسالمتمعنیويبیرچیهاقسیامياینبحثمهمپرداختهمي

.استوچهفروعوشعوبيدارد

سییالمتمعنییويحیییثآیییا.شناسییيسییالمتمعنییويمعرفییت .11

توانسالمتمعنويراشناخت؟ایینشناختاريدارد؟چگونهمي

يسالمتمعنوياستودرآنبیه«هاشاخصه»پرسش،ناظربه

شودكهسالمتمعنويدرفردواینبحثبسیارمهمپرداختهمي

تواندسنجیدهشودوآشکارهایيميجامعهبراساسچهشاخصه

هایيبرايسنجشسالمتمعنیويوشاخصاستكهتامعیارها

توانوضیعیتفیردوجامعیهراازوجودنداشتهباشند،عمالًنمي

.حیثمیزانبرخورداريازآنتعیینكرد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

نفسیهاسیتوازمقیاماألمروشيءفیيمراداهلفلسفهازمقامثبوت،مقامواقعونفس .1

بیه)اجماالًاشیايعال م،وجوديبیرايخودشیان.،مقامشيءبرايماونزدماستاثبات

دارندكهاینمقامثبوتاستووجوديبرايمادارندكهاینمقیاماثبیات(خوديخود

 (.253،ص1315مطهري،)انددوباهممتفاوتاستواین

ومبیانيبعییده(هافرضهایاپیشانگارهپیش)مبانيقریبه:اندبهباورما،مبانيعلومبردوقسم .2

هیايهاآندستهازمبیانيهسیتندكیهگیزارهانگارهپیش(.هافرضهایافراپیشانگارهفراپیش)

هیاآندسیتهازمبیانيهسیتندانگارهواسطه،مبتنيبرآنهاهستند؛امافراپیشنحوبيعلمي،به

(.5-1،ص1311رشاد،)برآنهاهستندواسطه،مبتنينحوباهايعلمي،بهكهگزاره
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 مباني سالمت معنوي

022 

 سالمت معنوي در قرآن. 3
تعابیرخاصيدرقرآنمجیدوجوددارندكهبیاموضیوعسیالمتمعنیوي

امیا...و«نفیسمطمئنیه»،«حییاتطیبیه»،«قلبسلیم»اند؛ازجملهمرتبط

ترینتعبیربهاصیطالح،شایدنزدیک(قلبسلیم)رسدتعبیرنخستنظرميبه

هیايفهیمماهییتوبرایناسیاس؛یکیيازراه.متمعنوياسالمياستسال

هايسالمتمعنوي،بررسيآیاتياسیتكیهتعبییرنخسیتدرآنهیاشاخصه

(وتفاسیراینآییات19-10/وصافات11-14/شعراء:ك.ر)كاررفتهاستبه

سیدزندي،ا:ك.براينمونیه،ر)بارهكارهایيدركشورانجامشدهاستودراین

ومعیارفو133-130،ص1341ومظاهريسییف،100-153،ص1343

،1342ونیییزفیییروزي،اسییماعیليومعتمییدي،13-19،ص1345اسییدي،

امیا.تردراینعرصهوجیودداردوالبتههنوزهمظرفیتكارِبیش(95-91ص

ه؛لذاتعرییفچییزيبی1توانشناختازسويدیگر؛هرچیزيراباضدشمي

وجوددارد؛امیاتعرییف...غایت،فایده،روش،موضوع،كاركرد،آثاروعالئم،و

بررسیيكیردكیهباییددراینصورت؛ابتدا.چیزيبهضدهمآنممکناست

.تواندریافتكهسالمتمعنیويچیسیتچیست،سپسمي«مرضمعنوي»

شودكیهیانميدرآیاتبسیاريب.قرآنازاینشیوهبسیاراستفادهكردهاست

تیوانبرخیيبامالحظةاینآیاتمي.هستند«قلبمریض»چهافراديداراي

ازبابنمونیه،بیهمیوارد.هايسالمتمعنويرانیزكشفكردابعادوشاخصه

:كنیمزیراشارهمي

ومنالناسمنیَقو ُآمناباهللِوبالیوماآلخِیرومیاهیمبمیؤمنین،» .1

آمنواومایخدعوناالأنفسَهمومایَشعُرون،فيیخادعوناهلل والذین

(.1-15/بقره)«قلوبهممرضٌوزادهماهللُمرضا

بیهخیداوروزرسیتاخیز:گوینیدگروهيازمردمكسانيهستندكهمي»

خواهنیدخیداومؤمنیانرامیي.كهایمانندارنیدایم؛درحاليایمانآورده

در.فهمنیددهند؛ونميرافریبنميكهجزخودشانحاليفریبدهند؛در

.«هايآنانیکبیمارياستوخداوندبربیماريآنانافزودهاستد 

كیه«ایمان»یکمرضمعنوياست؛پس«نفاق»براساساینآیات،

«شک»همچنیننفسِنفاق،.مقابلنفاقاست،مایةسالمتمعنوياست

،باعیث«یقیین»استكهیکمرضقلبياست؛پسمقابلشیک،یعنیي

.2سالمتمعنوياست

یقولیونن خش یيأنفت ريالذینفيقلوبِهممیرضٌیُسیارعونفییهم» .2

تُصیبنادائر ٌفعسياهللُأنیاتيَبالفتحاوأمرٍمنعندِهفیُصبِحواعلیي

(.02/مائده)«ماا سرّوافيانفسهمنادمین

يكیهدربینیبیمارياست،ميیکهایشانپسكسانيراكهدرد »

:گوینیدگیرنیدومیيبیریکیدیگرپیشیيمیي(دوستيبیادشیمنان)

ونیازبهكمکآنهیاداشیته!)ايبرايمااتفاقبیفتدترسیمحادثهمي

بیهنفیع)شایدخداوندپیروزيیاحادثهدیگريازسويخود(.باشیم

پیشبییاوردواییندسیته،ازآنچیهدردرونشیانپنهیان(مسلمانان

.«مانگردندداشتند،پشی

ییکمیرضمعنیوي«عدماطمینانبهجبهةحق»براساساینآیه،

اطمینانبهحقو»لذا.شودسويدشمنمياستوباعثگرایشانسانبه

.،نشانةسالمتمعنوياست«حقیقت

إذیَقو المنافقونوالذینفيقلوبهممرضٌغ رَّهوالءدیینُهمومَین» .3

(.94/انفا )«زیزٌحکیمیتوكلعلياهللِفإناهلل ع

هایشیانییکبیمیارياسیتهنگاميكهمنافقانوآنهاكیهدرد »

رادینشیانمغیرورسیاختهاسیت؛(مسیلمانان)اینگیروه:گویندمي

خداونید(.شیودپییروزمیي)كههركسبرخیداتوكیلكنیددرحالي

.«قدرتمندوحکیماست

کمرضمعنوياست،ی«عدمباوربهحقانیتدین»براساساینآیه،

شیود؛پیساعتمیاديبیهدیینمیيوناشيازعدمتوكلاستوباعثبي

كننده،براینباوراستكهخداتوكل.،مایةسالمتمعنوياست«توكل»

.قويوحکیماستونهایتاًجبهةحقپیروزاست

وأماالذینفيقلوبِهممرضٌفزادتهمرجساإليرجسِهموماتواوهم» .9

(.120/توبه)«كافرون

ايبیرهایشیانییکبیمیارياسیت،پلییديهیاكیهدرد واماآن»

.«كهكافربودندپلیدیشانافزودهاست؛وازدنیارفتنددرحالي

ییکمیرضمعنیوي(رجس)«عدمطهارتباطن»براساساینآیه،

.،نشانةسالمتمعنوياست«طهارتباطن»است؛لذا

للذینفیيقلیوبهممیرضٌوالقاسییةِةًفتنلیَجعل مایُلقِيالشیطانُ» .0

(.03/حج)«قلوبُهموإنالظالمینلفيشِقاقبعید

هدفاینبودكهخداوندالقايشیطانراآزمونيقراردهدبرايآنها»

اند؛وظالمیانهاكهسنگد هایشانیکبیمارياستوآنكهدرد 

.«انددرعداوتشدیددورازحققرارگرفته

،«ترحم»لذا.یکمرضمعنوياست«قساوتقلب»ساساینآیه،برا

.،نشانةسالمتمعنوياست«شفقت»و«محبت»

أفيقلوبهممرضٌأمارتابواأمیخافونأنیَحیفَاهللُعلیهمورسولُه» .5

(.05/نور)«بلاولئکهمالظالمون

كیهترسینداندییامیيیکبیمارياستیادچارشکهایشاند آیادر»

.«خداوپیامبرشبهآنانظلمروادارند؛بلکهآنهاخودشانظالمهستند


یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .«تعرفاألشیاءبأضدادها»اشارهبهقاعد مشهور .1

قلباًبیمارندوخیدابیر(اندكهگاهدرقرآنمنفورترازكافران)طبقتعبیرقرآن،منافقین .2

البتهاینبدانمعنانیستكهخدايتعاليارادهكردهكیهمنیافق.افزایدنميشابیماري

امیاسیامانة.خداكما وخیرمطلقاستوبدخواههیی انسیانينیسیت.ترشودمنافق

هستيونظامجهانچناناستكهكنشورفتیارانسیانبازخوردهیايخاصیيداردو

ةهستيتحتارادهالهياسیت،خیداهمیةوازآنجاكههمشوداثرشبهخودفردبرمي

دهد؛حتيبرخياتفاقاتيكهانسانبااراد خودشآنهااتفاقاترابهخویشتننسبتمي

مداوانشود،تشدید(همانندمرضجسمياو)لذااگرمرضقلبيِانسان.رارقمزدهاست

.شودترميومشکلانسانافزونشودوبدخیممي
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت
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و«عید »ییکمیرضمعنیوياسیت؛لیذا«ظلم»براساساینآیه،

ظلمبهخیود،بیدتریننیوعظلیم.،نشانةسالمتمعنوياست«دادگري»

ظلمبهخدا،ظلمبهدیگران،ظلمبهطبیعتومحییطزیسیتنییز.است

ظلمومرضهستند؛امابازگشتهمهاینهابهخودانساناست؛چهآثیار

.گردندسوءآنهابهخودانسانبازمي

إذیقو المنافقونوالذینفيقلوبهممرضٌماوَعدَنااهللُورسولُهإال» .1

ولمارأيالمؤمنوناألحزابَقالواهذاماوعدَنااهللُورسولُهو...غرورا

(.22و12/احزاب)«مازادهماالایماناوتسلیما

هایشیانییکبیمیارياسیتهاكهدرد هنگاميكهمنافقانوآن»

...انیدهايدروغینبیهمیانیدادهخداوپیامبرشجزوعده:یندگومي

ایینهمیان:احزابرادیدندگفتنید(لشگر)كهمؤمنانوقتيدرحالي

اند،واینموضوعجزبرایماناستكهخداورسولشبهماوعدهداده

.«وتسلیمآناننیفزود

ییکمیرض(غیرور)«هايالهيفریبانگاشتنوعده»براساساینآیات،

.،نشانةسالمتمعنوياست«هايالهيباوربهحقانیتوعده»معنوياست؛لذا

جنلمیَنتهِالمنافقونوالذینفيقلیوبهممیرضٌوالمُرجِفیونفیي» .1

(.55/احزاب)«لنُغریَنَّکبهمثمالیُجاورونکفیهإالقلیالةِالمدین

استوآنهاكیهدرهایشانیکبیمارياگرمنافقانوآنهاكهدرد »

كنند،دستازكارخودبرندارند،تورابرضیدپردازيميمدینهشایعه

تواننددركنارتودراینشورانیم،سپسجزمدتكوتاهينميآنانمي

.«شهربمانند

ییکمیرض(اِرجاف)«زنيدروغ»و«پردازيشایعه»براساساینآیه،

.نةسالمتمعنوياست،نشا«صدقوراستگویي»معنوياست؛لذا

(.24/محمد)«أمحسبالذینفيقلوبهممرضٌأنلنیُخرِ َاهللُأضغان هم» .4

هایشانیکبیمارياست،گمیانكردنیدخیداآیاكسانيكهدرد »

.«كند؟هایشانراآشکارنميكینه

یکمرضمعنیوياسیت؛لیذا(ضِغن)«توزيكینه»براساساینآیه،

.سالمتمعنوياست،نشانة«صفايباطن»

أشِحّةًعلیکمفإذاجاءالخوفُرأیت همیَنظیرونالییکتیدورُأعیینُهم» .15

علیهمنالموتِفإذاذ هبالخوفُسَل قوكمبالسنةٍحیداد یُغش يكالذي

أشحةًعليالخیراولئکلمیُؤمنوافأ حبَطاهللُاعمال هموكانذلکعلي

(.14/احزاب)«اهللِیسیرا

اند؛وهنگاميكهترسپیشآید،آنیانرابتبهشمابخیلهانسآن»

كننیدچنانکیهچشمهایشیاندرحدقیهبینيكهبهتیونگیاهمیيمي

اماهنگاميكیه.كندچرخد،مانندكسيكهازمرگقالبتهيميمي

وسیهم)گشیایندهايتندخودرابرشماميترسازمیانرفت،زبان

.انیدكهبراینخیرنیزبخییلدرحالي(كنندخودراازغنایمطلبمي

اند،پسخداونداعمالشانرانابودكردوایینآنهاهرگزایماننیاورده

.«كاربرخداآساناست

ازترسمیرگ،)«خوفازمرگ»تواناستنباطكردكهازاینآیهمي

و«شجاعت»لذا.بردیکمرضمعنوياستكهایمانراازبینمي!(مردن

.،نشانةسالمتمعنوياست«اريفداك»

أمت حسَبُأنّأكثر همیَسمَعونأویَعقِلونإنهمإالكاألنعامِبلهیم» .11

(.99/فرقان)«أضلُسبیال

فهمند؟آنانصرفاًشنوندیاميترِآنانميبريكهبیشآیاگمانمي»

.«ترانداند،بلکهآنانگمراههمچونچهارپایان

«نداشتنشعوروتعقلمتعیالي»ستنباطكردكهتواناازاینآیهمي

تیرشودانسانازحیواننیزپسیتیکمرضمعنوياستوگاهباعثمي

.،نشیانةسیالمتمعنیوياسیت«شعورمنديوتعقیلمتعیالي»شود؛لذا

حیوان،هموارهمطیعفطرتشاست؛اماانسانگاهفطرتخیویشرازییر

طهري،مسلمانفطرينیزوجوددارد؛لذابهتعبیراستادم.گذاردپايمي

یعنيكسيكهپیامبررادركنکرده؛اماازفطرتشكهگرایشبیهكمیا 

مطهیري،)مطلق،دینوپرستشدارد،پیرويكردهونجاتیافتیهاسیت

(.411،ص1342



 گيري نتيجه
رودازفحیصوبررسیياهمنتایجودستاوردهايعلميكهتوقعمیي

لهحاضردرموضوعمبیانيسیالمتمعنیويبیارویکیردشدهدرمقاانجام

:اندازوارعبارتدستآمدهباشند،فهرستاسالميبه

هادرمفیاهیمواصیطالحاتكلییديدرعرصیةسیالمتبرخيخلط .1

:توانبهاینموارداشارهكردخورندكهازجملهميچشمميمعنويبه

ويبیهسیالمت؛فروكاستنسالمتمعن«رفاه»فروكاستنسالمتبه

؛فروكاستنسالمتمعنويبه«اجتماعي»یاسالمت«روانيوروحي»

.«كارافزار»مثابهیک؛ولحاظسالمتمعنويبه«اخالقي»سالمت

لحیاظ،بیه(وسالمتروانيوروحیي)سالمتمعنويوسالمتجسماني .2

الیذ.ماهويعینهمنیستندوباهمفرقدارند؛امادرپیوندبیایکدیگرانید

فقطكافينیستكهبررسيكنیمسالمتمعنويچهتأثیريدرسیالمت

دارد؛بلکههمچنینبایدبررسيكیرد(وسالمتروانيوروحي)جسماني

كهسالمتجسمانيوروانيوروحیيچیهتیأثیريدرسیالمتمعنیوي

.دارد؛زیرارابطهدوسویهاستوتأثیروتأثرمتقابلاست

زاريبرايتحققابعاددیگرسالمتانسیانيسالمتمعنوي،هرچنداب .3
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The Basis of Spiritual Health 

 
Ali Akbar Rashad1, Mahdi Abbaszadeh*2 

 
Abstract 
Background: Spiritual health is a relatively new topic in the world, especially in Islamic countries. This article 

explains the basics of “spiritual health” based on Islamic teachings; we evaluated it in three parts: 1) Definition of 

spiritual health. 2) Essential questions regarding spiritual health. and 3) Spiritual health in the Quran. 

Methods: This study was performed using the Holy Quran and Islamic literature. 

Results: The scientific literature on this subject is very poor and sometimes eclectic, thus discussions are not well 

understood, and there are many key concepts in this field poorly understood. The contemporary definition of spiritual 

health has important philosophical and religious parameters for research. These questions begin with the basics of 

this topic and continue to more elaborate details. The Holy Quran is the highest and most important source of Islamic 

cognition, which relates to information regarding spiritual health, and should be reviewed systematically. The 

Quranic interpretation of the "the pure heart" is the closest expression to spiritual health; phrases with opposite 

meanings can be interpreted (in the Quran) as "the diseased heart", and some of important aspects and indicators of 

spiritual health can be identified with this method. 

Conclusion: Spiritual health is: "The elated sublime status of the individual in the society and liberation from 

materialism under divine teaching and has four dimensions namely insight, attitude, behavior and action which are 

assessed in line with the teachings of the Holy Quran."  
 
Keywords: Basis of Health, Diseased Heart, Healthy Heart, Spiritual Health 
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