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 هديچک
انساان اسات  اه در    ( از تكامل ابتدايي تا انتهايي)و تشريع( از تولد تا مرگ)ترين نیاز وجودي در نظام تكوينسالمت معنوي بنیادي :مينه و هدفز

تنِ آيات سان مبدين. باشدهاي تطابقي، تضمني و تالزمي برخوردار مي  تاب و سنت و معارف وحیاني از بسامدهاي مستقیم و غیرمستقیم و با داللت

منابع غني در تحقیق و تدقیق مباني سلو ي سالمت معناوي اسات  اه داراي اهمیات،     ( ع)قرآن، احاديث و ادعیه و سیره و سبک زندگي معصومین

 .ضرورت و حساسیت خاصي است

( هاي سلو يیین برهاني آموزهتب)در اين تحقیق با توجه به هويت سلو ي و ماهیت باطنيِ سالمت معنوي، مباني سالمت معنوي با روش عقلي :روش

 .اندبیان و تبیین شده (استناد به  تاب و سنت، استنباط از نصوص ديني و اصطیادِ معارف وحیاني) و نقلي

نفس ناطقه بستر حر ت و صیرورت و تحول همه جانبه جاوهريِ حقیقات وجاودي    ( الف: هاي نوشتار حاضر عبارت است ازمهمترين يافته :اه یافته

 – ه از دو حیث قابلیت شناختن و مولاد شاناختِ الهاامي    (عقل و قلب سلیم)عقلي و قلبي سالمتِ، (شناختيشناختي و انسان مبناي هستي)انسان، 

 ه با قرب حقیقي به  است يسالمت معنوبر مسلط  گفتمانِحا م و  روحِمزاج  اعتدال ،رساختيز (شناختيمبناي معرفت)لدني بودن برخوردار است 

بیان، تبیین و اثبات زيربنا بودن سالمت معنوي براي ( ب(. شناختي مبناي غايت)يابدلي اسماي حسنا و اوصاف علیاي الهي شدن عینیت ميخدا و تج

 .تواند ره آورد التزامي آن باشدسالمت رواني و اجتماعي و آنگاه تمهیدي براي سالمت عاطفي، ادرا ي و سالمت در جنبه ها و ابعاد ديگر مي

و از حیث ديگر در ( ساحت جسماني، رواني و اجتماعي)سالمت معنوي از يک حیث زيرساخت سالمت در ساحات ديگر وجودي انسان :یگير نتيجه

سلوکِ  ترابط و تعامل مستمر با ساحات ياد شده است، زيرا سلوک و سالمت ترابط و تعامل همه جانبه و رابطه ديالكتیكي دارند، سالمت معنوي عامل

 . سیر باطني و سلوک نیز علتِ استكماليِ سالمت معنوي است  ه داراي مباني گوناگوني خواهد بودانفسي و 
 

 معنوي، مزاج روان، سالمت سالمت :ها کليدواژه

 
 مقدمه

ساازمان   0241سالمت معنوي بُعدي از ابعادِ سالمت است، در ساال  

ي و بهداشت جهاني در ابتداي امر در تعريف ساالمت رفااه جسامي، روانا    

بُعد ديگري  0221اجتماعي را منظور  رده و آنگاه بعد از نیم قرن در سال 

بنابراين سالمت معنوي البته باا قراتات   . را بر آن افزود  ه بُعد معنوي بود

و اجتمااعيِ غیرديناي    شاناختي  متناظر به هويات زيساتي، روان  )سكوالر

 .در طول سه بُعد ديگر قرار گرفت( انسان

« health» آن انگلیساي  معاادل   ه سالمت واژه غرب به بیان ديگر در

 تا( سالمت) مرحله اول واژه :است  رده طي را مرحله سه  م دست است

. شاد  ماي  تعرياف  «عضاو  نقا   و جسمي بیماري نبود» اغلب به 02 قرن

 در اينكاه  تاا  گرفات  قارار  باازنگري  مورد مفهوم اين تدريجه مرحله دوم ب

: شاد  تعرياف  اينگوناه  ساالمت  مفهاوم  بهداشت جهاني سازمان اساسنامه

 ناه  و، اجتماعي و رواني، جسمي  امل رفاه مینأت از است عبارت سالمت»

 بیساتم  قارن  هفتاد دهه مرحله سوم از .«عضو نق  و بیماري نبودن فقط

 به 0213 سال در و قرارگرفته موردتوجه «معنويت» نام به جديد عنصري

 ساال  هماان  اجاالس  در و شاد   شایده  جهاني بهداشت سالیانه اجالس

 باه  ساالمت  چهاارم  بُعاد ( جهاني بهداشت سالیانه اجالس ششمین و سي)

 ساالیانه  اجاالس  هفتماین  سي در درنهايت. شد گذاشته نظر تبادل و بحث

 هااي  اساتراتژي  ناپاذير  جادايي  بخا   عنوان به معنويت» جهاني بهداشت

 .رسید تصويب به «بهداشت جهاني سازمان عضو  شورهاي سالمت

 نون الزم است برمبناي اسالم و منابع اساالمي ساالمت معناوي را    ا

 :تعريف  رده و مباني آن را بیان و تبیین  نیم

معناوي داراي  لیادي باا عناوان زيساتِ معناادار و زنادگي         سالمت

مزاجِ قاواي ادرا اي و تحريكاي اسات تاا       و  دِ اعتدال دار توحیدي هدف
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باه   هادفِ صایرورت و تصاعید   در انديشه، انگیازه و انگیختاه باا     سالمت

 . ترين مراحل استكمال وجودي تحقق يابد عالي

از يک سو سالمتِ معنوي با سلوک به سوي خدا ارتبااط تنگاتناگ و   

در سه ساحتِ اي  ه سالک اگر از سالمت معنوي  اي دارد، به گونه منظومه

 :ذيل برخوردار نباشد، سلوکِ عرفاني واقعیت خارجي پیدا نخواهد  رد

نظاام   شرکِ در و شک از سالمتِ =ساحت ِسلبي) نگرشی -شیبين .0

اعتقادي و باورها و در ساحتِ ايجاابي يقاین در طارزِ فكار، حكمات      

 ؛(بیني و باورها جهان نظري،

 قدرت و، شهرت شهوتِ از سالمتِ= ساحتِ سلبي) منشی -گرایشی .6

ها و در ساحتِ ايجابي تعديل طبیعت و  نظام اخالقي و ارزش ثروت در

؛(تز براساس فطرت توحیدي نه تعطیل غراتزغرا

در نظام  خطاي و لغزش از سالمتِ=  ساحتِ سلبي) روشی -کنشی .3

و در ساحتِ ايجابي مصونیت نسبي در خبطِ فعلاي و   عملي و رفتاري

 (. خطايِ عملي

از سوي ديگر پرس  اين است  ه سالمت معنوي با چنین  ار ردي 

در مقاام پیادايي، پوياايي و پاياايي      مند است تا از چه مباني سلو ي بهره

هماره سیر ارتقايي و پیشرفت نه ارتجايي و پسرفت يافتاه و از فزاينادگي   

اهلل نقا    وجودي برخوردار شود؟ ناگفته نماند  ه از جهتاي سالوک الاي   

سازنده و  ارسازي در تولید، توساعه، تقويات و تعمیاق ساالمت معناويِ      

ترابط و  و سالمت معنوي ازسلوک گر اشتدادي و مُتزايد دارد و از جهت دي

سالمتِ مزاج  يسلوک منها راي، زبرخوردارندهمه جانبه  يكیالكتيتعامل د

 يو سالمتِ در جسم و جان مبناا  ريامكان ناپذ يو خُلق ياعم از مزاج خَلق

 .است ي سالمت معنويسلو 

 -طبیعاي ) فراوانِ معرفتي اعام از حساي   سالمت معنوي داراي مباني

عرفان )و سلو ي( عرفان نظري)، عرفاني(فلسفي – المي )قالني، ع(تجربي

است  ه در نوشتار حاضر مباني سالو يِ ساالمتِ معناوي مسا له     ( عملي

 .اصلي ماست

 

 روش
، از حیااث «مباااني ساالو ي سااالمت معنااوي  »تحقیااق و تحلیاال  

توضیح اينكه مباني سلو ي با . نقلي است –داراي روش عقلي شناسي روش

گیري از منابع وحیااني براسااس منطاق اساتنادي،      ا بهرهتبیین عقلي و ب

در ساالمت  استنباطي و اصطیادي مورد بررسي قرار خواهد گرفات، زيارا   

 :رو هستیم همعنوي از يک سو با دو بعد روب

 احسااس و تجرباه     اه عبارتسات از   «انفسي»عمودي يا  -بعد طولي

و شريعت حقه واقعي معنويت در ارتباط با خدا، اولیاي الهي  –حقیقي 

 .صورت جوهريِ اشتدادي و تشكیكيه ب

 ه عبارتست از احساس و تجربه رضايت، «آفاقي»افقي يا  -بعد عرضي  

امید و هدفداري توحیدي در تمام عرصه هاي زنادگي اعام از    نشاط،

 . فردي، خانوادگي، اجتماعي وعرصه علم، فكر و عمل است

بیتااي و تحققااي و از سااوي ديگاار درسااالمت معنااوي بااا دو روشِ تر

 :مواجهیم

  بین  توحیدي، گاراي  عباودي و    مؤلفهروش رفعي يا پیشگیرانه با

 ن  حبي درپرتو معرفت به خدا و اسماء و اوصاف الهي درپرتو تز یه 

  نفس، تذ یه عقل و تضحیه نفس؛

        هاا و   روش دفعي ياا درماان گراناه در ساايه توباه و تارمیم  اساتي

 .اي اي و انگیخته اي، انگیزه هاي انديشه ناراستي

 

 ها یافته
تبیین مفاهیم  لیدي ياا مباادي تصاوري نقا  اساساي در تبیاین       

محتااوايي سااالمت معنااوي و پیشااگیري از مغالطااات نظااري و عملااي،   

. هاي لفظي و معناوي و اشاتباه و تشاابه معرفتاي خواهاد داشات       مغالطه

محوري  مِبنابراين در مس له مورد تحقیق، به بیان و تبیین اجماليِ سه مفهو

 :پردازيم مي

، از ماده بناي در لغات باه معنااي     «مبنا»جمع در لغت « مباني»واژه  .0

و در اصاطالح  ( 6، 0)بنیان، اساس، بنیاد، شالوده و ريشه چیزي است

هااي زيارين آن علام     مباني هر علمي، اساس، پايه، بستر و سااحت »

د مور «علمِ سلوک»سالمت معنوي نیز در   ه مباني سلو يِ( 3)است

 .بررسي قرار خواهد گرفت

:اند سیر و سلوک را در لغت چنین معنا  رده .6

باه معنااي حر ات    « ساار »واژه سیر در لغت مصدر است و از ريشاه  

 (. 4)  ردن در مسیري است

به معناي نفوذ و داخل شدن در راه و « سلک»واژه سلوک نیز از ريشه 

معناا را بیاان   ؛ برخاي ديگار از لغوياون نیاز هماین      (5).عبور از آن اسات 

توان گفت معناي لغوي تر یب عطفاي سایر و    ؛ بنابراين مي(2، 2)اند  رده

 .سلوک ورود و حر ت در مسیري و طي  ردن آن است

سیر و سلوک به معناي حر ت سالک از عالم طبع و  ثرات و  اصطالحِ

رفتن به سمت معرفت اهلل و عالم خلاوص و وحادت و رهاايي از تعلقاات     

 عاروج  و اوج و باطني تحوّل و دروني سیر پس اگر اين (2، 1) مادي است

نباشد انسان دچار ر اود، جماود، ساكون و     روحي سلوک و قلبي و عقلي

 (.01)شود  وقوف مي

( 00)يعني تلبس سالک به احوال و احكامِ مخت  به هر مقام  «سیر»

و در واقع سالک، همه جوارح و جوانح خود را به  ار گرفته تا مقام به مقام 

منزل به منزل همه مسیر سلوک را بپیمايد و در هر مقام و منزلي، سالک 

 «سایر »شود و همین امر معناي دقیق احوال و احكام ويژه اي را پذيرا مي

يعنا  پیماودن راه و سایر، يعنا       «سالوک »و  به سوي حق تعالي اسات 

اگرچاه سایر و   ( 1)تماشاى آثار و خصوصیّات منازل و مراحل در بین راه 

 وک، يک حر ت باطني و ترقي در مراتاب قارب باه خادا باه حسااب       سل
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 مباني سلو ي سالمتِ معنوي

 622/و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

 

 
 1شکل 

 

آيد، اما پرداختن به ظاهر نیز در سلوک، مورد توجه عارفان بوده است؛  مي

در تعريف خود از سلوک، بدان اشااره  ( 03)و غزالي ( 06)چنانكه  اشاني 

 و اصل از  ه است  س  راه اين مسافر»: فرمايد مرحوم عالمه مي. اند رده

 خاود  نقصاان  و هاا  بدى  ردن رها فكر در و شود آگاه خود انتهاى و ابتدا

 ياک  باه  محبّات   و عشاق  گردد، م  صاف  دود از  ه آتش  چون و باشد

 و هاا  ظلمات  از و گاردد  متوجّاه ( اسات  يكا   انتهااي   و ابتدا  ه) جانب

 در سار   آتش  چون هم و شود، پا یزه تعیّنات قاذوراتِ و تعلّقات دودهاى

 از و بدهاد،  دسات  از را خاود  آثاار  و خود و گردد، محبوب عشق و محبّت

 (.04)« نمايد حاصل تجاف  ها آن

حشرات باراي    ه ه استتبیین و ثابت شد شناختي در دان  زيستو 

هاي متكثر و متنوع بايد شكافتگي و شكفتگي را پشات سار    تجربه زندگي

ولي وجودي و ذاتي  اه باه   تح ؛متحول شوند« عمق هستي»گذاشته و از 

 .موسوم است "دگرديسي"

حااد  و در ساايه    «جوهري اشتدادي»دگرديسي  ه درپرتو حر ت 

تشااخ   «حر اات حبااي»حاصاال و آنگاااه در ظاالِ   «تجاادد امثااال»

گانه جاوهري، تجادد    درخصوص فهم هرچه بهتر حر ت هاي سه)يابد مي

 (.05)امثالي و حبي 

شرط اصلي است  «و شكفتن شكستن»در اين سنخ تحول و شدن نیز 

سایر و   .از خودشكستن و درخودشدن براي خودشكفتن و خداگونه شدن

 هندسه» سلوک انفسي و باطني عمودي است نه افقي و اين حقیقت در 

 

 

2شکل 
 
 ؛«هندسه طبیعاي »قابل تبیین، تعیین، تنظیم و تحقق است نه در « الهي

در ...ل، مَكانَت، تعاالي، سالک و  رفعت، فِرار، هجرت، تصعید، تبت: لذا تعابیر

 .رود  ار مي هموردشان ب

سالمت معنوي وضعیتي است  ه در دو بعد ايجابي به يقین در بین ،  .3

گراي  و  ن  در راستاي تقرب وجودي به حق تعاالي و تخلاق باه    

اخالق الهي و در بعد سلبي به تنزه از شک و شرک اعتقادي، تعاديلِ  

 ابي واي به فطرت در بعدِ ايجابخش لتاازي و اصاعي و غرياقواي طبی
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 محمدجواد رودگر

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /621

 

 
3شکل 

 

نزاهت از شهوتِ شهرت، قدرت و ثروت در بعدِ سالبي، مصاونیت   

 نسبي در خبطِ فعلي و خطايِ عملي در ساحتِ ايجابي و ساالمتِ 

در نظاام عملاي و رفتااري در سااحتِ سالبي       خطاي و لغزش از

ويا و پاياا،  مطرح خواهد بود تا عالوه بر سعادت اُخروي، آرام ِ پ

گراياناه، نشااطِ روحاي و جسامي، رضاايتِ از       امیدِ معقول و واقع

زيست همه جانبه مادي و معنوي و در مجماوع حیاات طیباه را    

بنابراين سالمت معناوي اوال  و  . براي انسان رقم زده و محقق  ند

بالذات مربوط به عقلِ صاتب، قلابِ سالیم، خُلاقِ صاادق و عمالِ      

هاي فردي و اجتماعي  عرض مربوط به  نشگريو ثانیا  و بال صالح

ناگفته نماند  ه سالمت معنوي در پرتو تربیات معناوي باا    . است

قابلیت تحقق و تجلي ( درمانگرانه)و دفعي( پیشگیرانه)روش رفعي

هاي ديگر سالمت مانند سالمتِ مزاج  بايسته است از زمینهدارد و 

عنوي و دروني با جسماني و روحاني برخوردار باشد، زيرا سالمت م

از ايان رو  . اند سالمت جسماني و بیروني در ترابط و تعامل داتمي

الزم اسات مباااني سالو ي سااالمت معنااوي معطاوف بااه مباااني    

 شاناختي  و غايت شناختي ، معرفتشناختي ، انسانشناختي هستي

مورد تحقیق قرار گرفته و تبیین شود تاا تمهیادات الزم و  اافي    

جانبه به سالمت معنوي  نند دست يابي همهبراي نیل به اهدافي ما

و در پرتااو سااالمت معنااوي، سااالمت عاااطفي، روانااي و سااالمت 

 .اجتماعي فراهم شود

اين است  ه صیرورت وجودي توآم با اعتدالِ مزاج يا مزاجِ معتادل  

ظاهري و باطني، جسماني و معنوي نق  مبنايي در سالوک و ساالمت   

 .ي فراواني برخوردار استمعنوي داشته و از  اربست و  ارآمد

 لیا و تعل لیتحل ن،ییتب يسلوک و سالمت معنو مساتلِاز  يكبنابراين ي

 :عبارتند از يجمع بند کياست  ه در  يسالمتِ معنو يسلو  يمبان

 «یشناخت یهست» یمبنا

سالو ي ساالمت معناوي،     شاناختي  ترين مبناي هساتي  يكي از مهم

براساس  يوجود (صعود -گي باالروند)دِیو تصع (شدن -گرديدن)رورتیص

 -يتجدد امثال)در مراحل باالتر و واالتر تا حر ت ياشتداد يِحر تِ جوهر

 يامار  يدیا سالوک در نظاام توح  ، زيارا  اسات  (عاشقانه -يبو حُ ملكوتي

 . يضرَو عَ يينااست نه تحول بِ يوهرو جُ ييبنابر تحول مَ يو مبتن يوجود

ب آن طاولي اسات؛ زيارا    سالمت معنوي ذومراتب بوده و رابطه مراتا 

ها  سالمت معنوي مترتب بر مراتب وجودي انسان در ساحت باورها، ارزش

باا  (  یفاي )و شاديدتر (  مي)و رفتارها است، هرچه مراتب مطابقت بیشتر

واقع و نفس االمر داشته باشد و از حیث دروني خال  تر باشد، نشااني از  

اساطه رابطاه دوساويه    اهلل هست و به و تر سالک الي سلوکِ صاتب و صادق

توانناد ساالمتِ نااب و زالل تار را در ماتن       سالمت و سلوک، آدمیان مي

 .زيست معنوي خوي  تجربه  نند

مراقبت معنوي در تحقق، توسعه و تعمیق سالمت معناوي از جانس   

تواند نق  برجساته و  اار رد زيرسااختي در تحاول      مراقبت سلو ي مي

را نهادينه  رده و حدو  و بقااي   جوهري داشته و اين تحول گرايي نهاني

هسته مر زي انسان تا تحول پیدا . سالمت معنوي را از درون تضمین  ند

نكند، هستي او با سالمتِ معنوي پیوند نخواهد خاورد و ثمارات ساالمت    

 .هاي متكثر شامل حال او نخواهد شد معنوي در عرصه

اني مبا  متناظر به (توحیدي، عبودي و حُبي)سلوک سه مؤلفه نيا در

 .خواهند داشت يدر سالمت معنو ينق  و  اربست اصل

توحید اعم از علمي و عملي مبناي زيستِ سالم و سازنده و زيرساختِ 

سالمت معنوي در ساحاتِ بینشي، گرايشي و  نشي اسات؛ زيارا زيساتِ    

و « جز خدا هیچ نباودن »توحیدي در مقام بین  مبتني بر گزاره سازنده 

« جز خادا هایچ نديادن   »متفرع بر گزاره سوزنده  در مقام گراي  و  ن 

از )عینیت مي يابد تا مبناي سالمت معنوي من جمیع الجهات والحیثیات 

بنابراين به نام خدا، بیاري خدا و براي خدا  ار ردن يا به . شود( همه جهت

 قُلْ»:  فردي و اجتماعي همراه با تفكر و انديشیدن« هلل قیام»تعبیر قرآن 
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 مباني سلو ي سالمتِ معنوي

 622/و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

آري (. 2-سابأ )«تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ مَثْنَ  وَفُرَادَى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَإِنَّمَا 

جانباه   سالمت معنوي با فهم و فعل در نظام توحیدي شكل و شا له هماه 

 –، مبنااي گرايشاي   «بود و نماود »نگرشي آن  -گیرد و مبناي بینشي مي

 .است« بايد و نبايد»روشي آن  –ناي  نشي و مب« بروز و نهان»منشي آن 

علتِ خلقت و عالمتِ سالمت معنوي جامع هسات؛ زيارا    «عبوديت»

اسات  اه از    «عناداهلل شادن  »مقدمه وجوبي و وجاودي   «عبداهلل شدن»

سنخیت با »و  «اطاعت از خدا»، «محبتِ به خدا»، «شناختِ خدا»رهگذرِ 

سلوک و گفتمان مسلط  حاصل شدني است و عبوديت روحِ حا م بر «خدا

 .بر سالمت معنوي است

نیز مبناي سلو ي سالمت معنوي در حر ت  «عشقِ صاتب و صادق»

حر ات جاوهري   »اهلل با  قرين با حرارت به سوي خداست، زيرا سالک الي

حر ات را  ) ناد  از عالمِ ماده و ناسوت به عالم ملكوت عبور مي «اشتدادي

حر ت، نحوه » و برخي به« فعل خروج تدريجي شيء از قوه به»برخي به 

نتیجاه معنااي حر ات     (.02)اند  معنا  رده« هستي موجود متحرک است

جوهري اين است  ه وجود واحادي در تماام مراتاب حر ات اشاتدادي      

لذا متحرک در طول حر ت، فعلیات ساابق را از   ؛االتصال حضور دارد علي

ت حاد ، عالوه بلكه هر صور ؛دهد و خلع و لبسي در  ار نیست دست نمي

بر آثار خود مشتمل بر آثار و  ماالت صور قبلي نیز هست؛ يعناي جرياان   

حر ات تجادد   »و باا  ( 02، 02)است « لبس بعد از لبس»حر ت به نحو 

ايان واژه  اه متخاذ از  لماات     )به عالمِ مثال و ملكوت راه يافته  «امثالي

اشاره « درپي هاي پي مثل»و « تبدل و نو به نو شدن»عرفاست بر دو نكتة 

(.01، 00)هاي رايج در اين زمینه است  دارد و از واژه

گیاري از شاهود و    و با بهاره « عدم تكرار تجلي» هعرفا با تكیه بر قاعد

خلقت بر پاياة  در شريعت، از اين سطح ظاهري گذشته و بر اين باورند  ه 

ه ها شكل گرفته است   درپي مِثل هاي لحظه به لحظه، مدام و پي آفرين 

حر ت حبي و تجادد امثاال،    ياد شده است« تجدد امثال»از اين معنا به 

موجاودات عاالم طبیعات و    )در مطلق ماسوي اهلل اعم از مفارق و مقاارن  

چه در قوس نزول و چه در قوس صعود جاري است، به خاالف  ( مافوق آن

 (.02)حر ت جوهري  ه اختصاص به عالم طبیعت دارد 

هاي نفتي و  همة موجودات عالم همانند نور چراغعرفا بر اين باورند  ه 

اماا چهارة    ؛رسند يا برقي است  ه اگرچه به ظاهر اموري ثابت به نظر مي

هاي متوالي است، لحظه باه   ديگر اين ثبات، تغییر و تحول داتمي و خلقت

رسد و آنها  لحظه مدد فیض الهي، از طريق نفس رحماني به موجودات مي

شاود و   ارد و به بیان ديگر دم به دم فیض مصرف ماي د را مستدام نگاه مي

حقیقت تجدد امثال  پشت به پشت بايد مدد تازه برسد تا عالم باقي بماند

 ؛شاود  با دقت در آتشي  ه از روغن و فتیله اشتعال يافته است، روشن ماي 

زيرا در هر آني چیزي از آن روغان و فتیلاه داخال در ماتن شاعلة آتا        

اما پس از آن، آن صورت از شعله با  ؛دهد شد و نور مي  شود و شعله مي مي

 شأن(  آيد و هكذا مياي ديگر بر و شعله)رود  تبديل شدن به هوا از بین مي
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گیرد و  الدوام از خزاتن الهي مدد مي عالم اين گونه است زيرا عالم علي ههم

حر ت »آنگاه با  و( 61، 00) گردد داتما  فیض از آنجا گرفته و بدانجا برمي

شود تا به عالم اله رسیده و انسانِ الهي  وارد عالمِ عقل و جبروت مي «حبي

فقط در  تاب عرفااني مطارح شاده و از     « حر ت حبّي»و خداگونه شود 

اي اسات  اه تماام     حر ات حُبّاي نظرياه    .اهمیت خاصي برخوردار است

حبي بودن هر حر ت از آن جهات  » :داند مي حُبّرا برپايه هستيحر ات 

است  ه اصل حر ات، حر ت عالم از عدم هست به سوي وجود  ه آنجاا  

ي با غايات حر ات ح  » :و به تعبیر استاد جاوادي آملاي  ( 60)«سا ن بود

  (.66)«خداوند همانا پیداي  انسان  املي است

 

 شناختی انسان یمبنا

 اه  اسات   يكي از مباني سلو ي سالمت معنوي فطرت و نفسِ ناطقه

:خواهد بود «سلوک به سوي خدا»بسیار مهم  گانه سه ساحاتِ يكي از

 «نفاسِ انساان  » و( هادف )هیا مسلوک ال و( راه)مسلک ،(رونده)سالک

 از آن باه  يانیا وح بسترِ سلوک اسات  اه در سالوکِ    اي (راه)همانا مسلک

اهلل همانا نفس مؤمن  پس مسلک سلوک الي. شود تعبیر مي «منؤنفسِ م»

رساند، همان  بنابراين، راه هدايت  ه انسان را به سرمنزل مقصود م . است

فنفس المؤمن هو طريقه الّذى يسلكه ال  ربّه و هاو  »آدم  است؛ « نفس»

طرياق عرفاان باه    »آري ( 63)« طريق هداه و هوالمنته  به ال  ساعادته 

است چاه ايان  اه نفاس انساان و       «مقام واليت»ي رسیدن به برا« نفس

جان آدمي جانان نما و حقیقة الحقايق نماست و داراي ظاهر و بااطن   جامِ

هاي وجودش را  است و اگر  سي موفق به شناخت واقعي نفس شود و اليه

يكي پس از ديگري  نار بگذارد، قدم به قدم به  مالِ مطلق و مطلقِ  مال 

تر  د و سالک  وي معرفت نفس هر چه به آن حقیقت نزديکشو نزديک مي

پس هر چاه  . شود، حقیقت مطلق در او بیشتر خود را نشان خواهد داد مي
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 محمدجواد رودگر

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /621

قیود عدمي و حدود خوي  را برچید به آن  مال صرف و جماال محاض   

يابد و رسیدن هر موجودي باه  ماال حقیقاي،     قرب وجودي بیشتري مي

اش فااني و   حدود و قیود ذاتي و عرضاي مستلزم فناي آن موجود است تا 

مستهلک شود بنابراين در عرفان به نفس صیرورت و تحوّل نهادي و نهاني، 

حر ت جوهري اشتدادي و ناآرامي همه جانبه وجودي است  ه سالک به 

وحدت سالک و مسلک و مسلوکٌ الیه برسد تا هر چاه در صاراط سالوک    

و مفاده، »: نويسند وادي آملي ميعالمه ج. ماند مسلوکٌ الیه باشد باقي مي

اهلل و صاتر الیه، و البدّ للسّالک مان الطرياق  ماا     هو انّ االنسان سالک الي

وامّا الطريق فهي النّفس، وامّا الغاية فهاي جنّاة الّلقااء، و    . البدّ له من الغاية

« الطريق لها الّا معرفة النّفس و تز یّتها، وال غاية للانّفس الّاا لقااء خالقهاا    

اگر انساني اهل معرفت و سلوک يا آگاهي بااطني و آزادگاي ذاتاي    (. 64)

باشد توانمندي شهود خداي سبحان در بااطن عاالم و جاان خويشاتن را     

و معرفت حصولي او به معرفت شهودي « يداراي»او به « ييدانا»داراست و 

جان خود را از شاهوات   »: فرمود( ع)و حضوري تبديل خواهد شد  ه علي

پس انسان با ( 65)« زه سازيد تا به مدارج عالي انساني دست يابیدپلید من

اي بی   يابد  ه آيت و آينه بصیرت به درون و بازگشت به ذات خوي  مي

نیست و هرچه هست آينه داري از اساماء حساناي الهاي اسات  اه آياه       

از آن حكاياات (. 64 -انفااال )«يحااول بااین الماارء و قلبااه... واعلمااوا ان ا»

وساطت وحاتل بودن حاق تعاالي   » :تعبیر استاد جوادي آملي به .نمايد مي

میان خود و انسان با قلب او به معناي نزديكتر بودن حق تعالي به انسان از 

خود انسان به خوي  است، زيرا قلب همان بااطن و اصال وجاود انساان     

است، پس نزديكي حق تعالي به انسان بی  از نزيكي قلب و لب و بااطن  

 (.62) «وي  استانسان به خ

در سلوک بر مسلکِ نفس  (يو روحان يسالمت جسمان)«اعتدالِ مزاج»

مازج باه   )است يسالمتِ معنو گاهیمر ز ثقل و گران هیمسلوک ال يبه سو

معناي آمیخاتن و تاداخل اجزاياي اسات  اه پاس از اخاتالط، متماايز         

 لمه مزاج مصدر و به معنااي ممازوج باه  اار بارده شاده       (. 62)نیستند

مزاج الجسم نیز به معناي آن چیزهايي است  ه بدن بار آنهاا   (. 61)است

اعتدال نیز ( 2)و بلغم ( صفرا و سودا)دم، مِرّتین : استوار است  ه عبارتند از

دن اسات  اه در مجماوع،    شا به معناي میانه رو شدن و راست و اساتوار  

اي از اخاتالط اجازا و طباايع     اعتدال مزاج عنصري به معناي حالت میاناه 

 اربرد اعتدال مزاج در  لمات عارفان بر دو گونه  تشكیل دهنده بدن است

اعتادال مازاج معناوي و    . اعتدال مزاج عنصري و جساماني؛ب . الف: است

آنچه جاان انساان را شاكل    : اعتدال مزاج روحاني عبارت است از. روحاني

باه  اعتدال در اين مزاج، . دهد؛ از قبیل هی ات و عقايد و نیات و ملكات مي

تشكیل قلب وحداني اعتدالي است  اه در اثار مالزمات نفاس باا احكاام       

شااريعت و ساالوک معنااوي منطبااق باار طريقااتِ مسااتقیم بااه دساات    

مراد از اعتدال مزاج عنصري، میزان  یفي تعاادل در اخاالط   (.)62)آيد مي

(.31)(عنصري است
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 شناختی معرفت یمبنا

  :مهم مواجه هستیمبا دو حقیقت  شناختي در مبناي معرفت

و  قیا تلف ايا  يقلباشراق و  يعقلادراک عاطفه، احساس و جمعِ سالمِ  .0

متناظر (يِ منابع معرفتِ تجربي،نیمه تجريدي و تجريديمنطق بیتر 

.از آن منابعِ معرفتهر دام  يبه مراتب وجود

سالمت معناوي داراي حیاث شاناختاري    ( الف: دو مس له بسیار مهم .6

المت معنوي عامل نیل انسان به معرفت خاصي بدين معنا  ه س. است

آيات ذيل در اين زمیناه  . مانند علم لدني، افاضي و اشراقي خواهد بود

: ؛ فصلت22: ؛ حجر2و  1: ؛ حج61: لقمان: شاهدي روشن خواهند بود

؛ 616: ؛ بقاره 60و  2ا   5: ؛ دهار 60تا  01: ؛ مطففین001: ؛  هف53

ياا در   ...و 25: ؛  هف22: عنكبوت؛ 021: ؛ صافات3: ؛ طالق61: انفال

تاوان از   شاهودي ماي   -بحث از امكان دست يابي به معرفتِ معناوي  

 ،25 :، انعام021-052:، صافات22:، عنكبوت24-26يونس،: آياتي چون
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8شکل 

 
چه اينكه در اين آيات از معارف . بهره گرفت ...و 616 :، بقره62 :انفال

( 2و1-، حاج 61-لقماان )تجريادي و وحیااني  تجربي، نیمه تجريدي، 

بحث شده و تقوي يا پارساتي عامل نیل به معرفت افاضاي و فرقاان و   

-، طالق61-، انفال616-بقره)هاي معنوي از جمله علم شهودي روزي

و نیل به يقین و شاهود ملكاوت هساتي، هادايت خاصاه الهیاه و       ( 3

 (24-26-، ياونس 25-، انعاام 22-عنكبوت)معنويتي -بشارات معرفتي

 -هاي ا تساب علوم موهوب و معارف باطني دانسته شد  ه اوال راه ...و

شهودي ثانیا واقعیت داشتن علم لدني و معرفات شاهودي را بیاان و    

بنابراين ساالمت معناوي صارف ياک تجرباه معناوي       .  ند اثبات مي

سالمت معنوي پديده و ( ب. نیست؛ بلكه تجربه معرفتي را در بر دارد

و ( علم الدراسه و علم الفراساه = شناخت حصولي)بل درکاي قا تجربه

بدين معنا  اه ساالمت معناوي    . است( علم الوراثه= حضوري)دريافت

براي فرد و جامعه قابل شناخت بوده و براي شاناخت و سانج  آن،   

هايي مانند قلب سلیم، حیات طیبه، نفاس مطم ناه، آراما      شاخصه

زيست اين جهاني، حر ات و  دروني پايدار، رضايت حقیقي و واقعي از 

پويااايي، حاارارت و تعهااد و روحیااه جهااادي و انقالبااي در انجااام    

بديهي است  اه ساالمت معناوي    . هاي مختلف وجود دارد مس ولیت

تشااكیكي و ذومراتااب اساات و متناسااب بااا مراتااب خااود، در حیااث 

پذيري و تجربه شاوندگي   شناختاري معرفت ملكوتي و درحیث ادراک

 .به دنبال خواهد داشت فهمِ سلو ي خاص را

 

 شناختی تیغا یمبنا

 ييوخداخُ اي يبه حق تعال يو قرب وجود هیاله تيبه مقام وال رسیدن

اسات  اه در   غايت و نهايت سالوک باه ساوي خد    يتعال يشبه به بارو تَ

 (30) «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَااقِ اللَّاه  » :هاي ديني و معارف وحیاني چنین آمد آموزه

بیارايید، همچنین در به اخالق الهي خودتان را ، يا نید ايجاد يعني درخود

 شده شدن موسوم و موصوف  يل الهبه مظهر جمال و جال يعرفان اتیادب

 

 
9شکل 

 
 .باشاد  شادن ماي  ( 63-حشار )«ساالم »،  ه از جمله آنها مظهر اسم است

راه يابد  «دَارالسَّلَام»به  «سُبُلَ السَّلَام»تواند با طي طريق در  انساني  ه مي

ترديد از سوي خدا براي شما نور و  تابي  بي (الف : ه خداي سبحان فرمود

 سااني را  اه از   [ ناور و  تااب  ]خدا باه وسایله آن    روشنگر آمده است

 ند و آنان را به  هاي سالمت راهنمايي مي خشنودي او پیروي  نند به راه

سوي روشاناييِ  به [ يِ جهل،  فر، شرک و نفاق]ها  توفیق خود از تاريكي

بیرون مي آورد و به جانب راه راست هدايت [ معرفت، ايمان و عمل صالح]

باه ساراي ساالمت و    [ ماردم را ]و خادا   «(ب (02و 05-ماتده)»  ند مي

 ند و هر  ه را بخواهد به  دعوت مي[  ه بهشتِ عنبر سرشت است]امنیت 

نِ ساالم از  اينگونه است  ه انسا(.65-يونس)"نمايد راهي راست هدايت مي

هايِ خُلقي و  ژراهه روي فِعلي و رفتااري باه تناساب     آفاتِ فكري، آسیب

اش مراتبي از مقامِ واليت الهي را درک  ارده و باه    میزان سالمت وجودي

ايان اسات  اه انساانِ ساالمِ      . خواهد شد «ولي»همان میزان مظهر اسم 

 «السَّالَام  سُابُلَ »است و در ( ع)معنوي رهروي انسانِ  املِ مكملِ معصوم

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ »رسیده و مخاطب به خطاب  «السَّلَام دَارِ»سلوک  رده و به 

( 23-زمار )«سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَاا خَالِادِينَ  » و( 42-حجر)«آمِنِینَ

را شانفته و  ( 51-ياس )«سَلَامٌ قَوْل ا مِانْ رَبٍّ رَحِایمٍ  » شده و خطابِ خاصِ

 .د  ردتجربه خواه

 

 گيری بحث و نتيجه
در نوشتار حاضر بر ترابطِ تعاملي سالمتِ معنوي و سالوک انفساي و   

هاي جدياد و مهماي در    تكیه و تآ ید شد  ه جنبه مباني معطوف به آنها

 :باشند مباني سلو ي سالمت معنوي مي

ي نفس ناطقه باه عناوان بساتر حر ات و دگرگاوني،      رساختيزنق   .0
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تحول همه جانبه جوهريِ حقیقات وجاودي    عقلي و قلبي در سالمتِ

 انسان؛

وگرانیگاه تحول گرايي بااطني   «منؤنفسِ م»قرارگاه حر ت جوهري  .6

 است؛ «مزاج اعتدال»نیز 

هااي   سالمت معنوي هم قابل درک و شاناخت و هام مُولِاد معرفات     .3

ماوراي معارف حصاولي و مفهاومي يعناي معرفات افاضاي، لادني و       

رجات سلو ي سالمت معنوي عاطفه، شهودي است و در عالي ترين د

 عقل و عشق تر یب منطقي و قابلیت جمعِ سالم را دارند؛

قرب حقیقي به خدا و تجلي اسماي حسنا و اوصاف علیاي الهي شدن،  .4

گشتن اصل و اساس  «سالم»خداگونگي يا خداخو شدن و مظهر اسمِ 

 سالمت معنوي است؛ 

و اجتمااعي و آنگااه   زيربنا بودن سالمت معنوي براي سالمت رواناي   .5

هاا و ابعااد    تمهیدي براي سالمت عاطفي، ادرا ي و سالمت در جنباه 

 .تواند ره آورد التزامي آن باشد ديگر مي

اي وحیاني در بیان و تبیین مباني سلو ي سالمت معنوي  اگرچه يافته

هاي  هاي معطوف به روش در پژوه  حاضر شرط الزم است، لكن بررسي

رساد در عاین    بنابراين بنظر ماي . یز مورد نیاز استعقلي و فلسفي ديگر ن

اي با اين محتوا در مبناشناسي سالوک معناوي يافات     حال تا نون نوشته

باشد و از اين جهت اشترا ي با تحقیقات  نشد  ه از نقاط قوت تحقیق مي

 .ديگر ندارد

 

Opinion 

Spiritual Conduct Foundations of Spiritual Health 
 
Mohammad Javad Rodgar1* 
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dr.mjr345@yahoo.com 

 
Abstract 
Background: Spiritual health is the most fundamental existential need in the system of creation (from birth to death) 

and legislation (from the initial to the final evolution) of human beings. It has direct and indirect frequencies, as well 

as corresponding, inclusion and implied implications in the Quran, the tradition, and revealed teachings. Thus, 

Quranic verses, hadiths and supplications, and the Fourteen Impeccable’s biography and lifestyle are rich sources in 

researching and clarifying the Spiritual conduct (sulūki) foundations of spiritual health, which have special 

importance, necessity and sensitivity. 

Methods: According to the identity of spiritual conduct and the esoteric nature of spiritual health, this research has 

endeavored to describe the foundations of spiritual health via a rational method (argumentative explanation of 

spiritual conduct teachings) and narration (referring to Quran and the traditions, inferences from religious texts, and 

obtaining revelation teachings). 

Results: The most important findings of the present article include the following: a) the rational soul is the basis of 

movement and transformation and all-round transformation of the essential truth of human existence (ontological and 

anthropological foundations), and mental and heart health (healthy reason and heart), with the ability to know and be 

the generator of inspiration knowledge (epistemological foundations). It is the infrastructure, equability of  

temperament, the ruling spirit and the dominate discourse on spiritual health, which is objectified by the real 

closeness to God and the manifestation of the Divine Names and Divine Attributes (teleological foundations). b) 

Expressing, explaining and proving that spiritual health is the foundation for psychic and social health and then a 

preparation for emotional, cognitive health and health in aspects and other differences can be its implied result. 

Conclusion: Spiritual health, is the infrastructure of health in other areas of human existence (physical, 

psychological, and social), and on the other hand, it is in the relationship and continuous interaction with these areas, 

because spiritual wayfaring (sulūk) and health have an all-round connection and interaction and a dialectical 

relationship. Spiritual health is the cause of Introversive sulūk and the esoteric course and spiritual wayfaring is also 

the complete cause of spiritual health, which will have various foundations. 
 
Keywords: Mental Health, Spiritual Health, Temperament 
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