
11ویژه نامه سالمت معنوی

مقدمه:
اگر كسی قائل شد به اينکه انسان دارای گرايش های متعالی تر از 
سطوح عالی است. تأمين آنها  با همان تعبير مبهمی كه االن وجود 
دارد يك ضرورت است.  تامين نياز ها و پاسخ به تقاضاهای وجودی 
آدمی در يك منظومه حساب شده و حکيمانه؛ تأمين سالمت می 
يك  تواند  نمی  گاه  هيچ  زندگي  هاي  فرود  و  فراز  در  بشر  كند.  
گرايش قدسی و متعالی را به طور كامل از درون خويش محو كند. 
اصل اين نياز  به شکل مجمل و مبهم تقريباً مورد قبول همگاني 
است. در تمدن غربی فراز و فرودهايی نسبت به اين گرايش معنوي 
موجود بوده و طبعا نوسان داشته و در مکاتب و شدت و ضعف آن 
در انديشه های مختلف متفاوت است. اصل اين قصه را شايد نشود 
كنار گذاشت و توجه بزرگان حوزه علوم پزشکی و روانشناختی و 
علوم اجتماعی به اين مسئله نشان دهنده اين است  كه واقعيتی در 
ورای همه زرق و برق های شکلی و سطحی و ظاهری وجود دارد. 
اين حس متعالي و نياز قدسي مفروض همه اين بحث هاست كه 
اگر آن را بپذيريم سالمت معنوی و مقوله هاي مشابه آن موضوعيت 

پيدا می كند.
يافته ها:

 در تئوری ها و بحث های علمی، معنويت يك واژه اساسی و كليدی 
است. فلسفه معنويت به يك ديسيپلين ميان رشته اي تبدل شده و 
يا حداقل در آستانه شکل گيری چنين رشته و ديسيپلينی هستيم. 
فلسفه معنويت در حوزه سالمت،  با عنوان سالمت معنوی، مصداق 

بزرگي از آن گرايش موصوف عام  قدسي متعالي بشر است. 
معنويت از نگاه قرآن و احاديث اسالمي: 

در  نظريه كالن  يك  است.  نظريه  دارای  معنويت  حوزه  در  اسالم 

اسالم در باب معنويت وجود دارد.  شايسته است تالش گردد بين 
علمی  ابزارهای  مفاهيم،  تعاريف،  همان  با  معنوی  سالمت  مقوله 
اندازه گيري و مناهج و شيوه ها و متدولوژی  تبيين و توصيف و 
نظريه  يا  اسالم  ديدگاه  از  معنويت  فلسفه  مقوله  و  شده  مطرح 
نظريه  ارائه  براي  گردد.   برقرار  ارتباطي  اسالمي  نگاه  از  معنويت 
معنويت اسالم،  3-4 شاخه اصلی در علوم اسالمی بايد در كنار هم 

قرار گرفته، يك منظومه كامل شکل گيرد:
• بخش مباحث كالمی- فلسفی 

• بخش نگاه فقهی- حقوقی 
• بخش نگاه اخالقی- ارزشی 
• بخش نگاه تاريخی- تمدنی 

اگر بخواهيم به نظريه اسالم در باب سالمت معنوي دسترسی پيدا 
بايد به معنويت توجه و در نهايت  از  4 زاويه ديد  كنيم، حداقل 
به يك نظريه كالن، منسجم، نظام وار و هماهنگ با انديشه های 
اسالمي دست يابيم. اين منظومه فکری متشکل از 4 زاويه ديد بايد 

شکل گيرد.  وظيفه حوزه علميه تامين اين نظريه است. 
برخی از مبانی، اصول، ضوابط، مؤلفه ها و شاخص های نظريه 

كالن معنويت در اسالم 
اولين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم كه يك نکته كالن 
و بسيار كلی است و به شکلی در بخش هايی هم خود را نشان می 
دهد، اينکه در نگاه اديان توحيدی و به خصوص اسالم و به ويژه 
در نگاه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم، معنويت امري 
متعين، مشخص، تعريف شده و كامال واضح است. يك بار معنايش 
اين است كه احساس تعلقی به يك عا لم غيبی، قدسی و ماورايی 
كه احيانا در ماورای انسان هم نيست در ذات انسان است. در اين 

سالمت  مقوله  به  کالن  فقهی  فلسفی-  نگرش 
معنوی از منظر اسالم1 

  1.اين مقاله از سخنراني آيت اهلل عليرضا اعرافي در اختتاميه چهارمين همايش سالمت معنوي در اسفندماه 1395 در شهر قم انتخاب و با مسئوليت معاونت علمي فرهنگستان علوم پزشکي تنظيم و ويراستاري شده است.  

نويسنده:  عليرضا اعرافي: رييس حوزه علميه كل كشور

چكيده:
زمينه و هدف: براي ارائه نظريه جامع و كامل معنويت اسالمي چندين شاخه از علوم اسالمی بايد در كنار همديگر قرار بگيرند 
و منظومه ای را تشکيل دهند. در نظريه كالن اسالمي، معنويت مفهومي متعين، تعريف شده و امري عقالني، فلسفي و مبتني 

بر استدالل و كاماًل واضح است و مقصود معنويت عاطفي نيست.
يافته ها: بر اساس ساير شاخص ها سالمت معنوي داراي ابعاد ماورائي دروني )درونگرا( و اليه هاي بيروني است، هم ساحتي 
از ساحات بشري است و هم فراساحتي )تركيبي ( است، جامع، شامل و نظام واره است، متوازن با ساير ساحات است، داراي 

تجليات دروني و بيروني است، جلوه گري آن در قلب شعائر اسالمي است، داراي مراتب و از امور اكتسابي و اختياري است. 
نتيجه گيری: در اين گفتار عالوه بر معرفي ده شاخص فوق از مؤلفه هاي سالمت معنوي، تحليلي راجع به آسيب هاي معنويت 

گرايي متناظر آنها نيز اشاره شده است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 3

https://ijhp.ir/article-1-21-en.html


فصلنامه ارتقای سالمت 12

نگاه عناصر و ويژگی ها  تعيين شده است، ابهام و تاريکي وجود 
تعريف  وار،  نظام  و حديث  قرآن  و  اسالم  نگاه  در  معنويت  ندارد. 

شده، متعين و به اصطالح فلسفی متشخص است.
دومين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم: در اين انديشه و 
در اين نظريه كالن، معنويت امر عقالنی، فلسفی و مبتنی بر مبانی 
اعتقادی و استداللی است. به عبارت ديگر معنويت عاطفی مقصود 
نيست. در معنويت عاطفی، گرايش های احساسی و عاطفی به امور 
از  هايی  شاخه  دهد.  مي  تشکيل  را  غالب  وجه  قدسی  و  ماورائی 
الهيات غرب به اين سمت سوق پيدا كرده كه دليل آن، مشکالت 
اما  برايشان رخ داده است.  جدی است كه در حوزه های فلسفی 
معنويت اسالم بر يك نگاه استداللی فلسفی و عقالنی مبتنی است.

سومين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم:  معنويت به اجزاء 
آدمی،  درون  ماورائي  معنويت  شود.  مي  تقسيم  بيروني  و  دروني 
يعنی حسي متعالی كه در اليه های درون آدمی وجود دارد ولی 
بيرون آن خبری نيست. اين يك نوع معنويت است، معنويت درون 
گرا و ناظر به آن اليه های درونی در وجود آدمی و ماوراء آن خبری 
نيست. معنويت اسالمی،  هم ناظر به اليه های درونی و هم اليه 
در  كه  درون  جهان  پيچيده  و  تودرتو  سطوح  است.  بيروني  های 
درون  جهان  اين  حال  عين  در  شده،  تصوير  زيبايی  به  ما  عرفان 
وصل به يك جهان برون و نيروی بزرگ و قدسی و غيبی است و 
منحصراً درونی نيست.  نظريه معنويت اسالم درونی- بيرونی است، 
هم به درون نگاه می كند، هم قدس را و غيب را در خداوند و معاد 
و جهان ديگری فراتر از اين عالم تفسير می كند. پس تنها درونی 
نيست و بيرونی هم هست و بخش بيرونی آن هم به شکل نظريه 

توحيدی است. 
ی  انديشه  در  معنويت  شمول  و  جامعيت  شاخص:  چهارمين 
اسالمی است.  به عبارت ديگر دو گونه می شود معنويت را تفسير 
اينکه معنويت را ساحتی می دانيم، در عرض ساحت  كرد، يکبار 
های ديگر، در كنار ساحت های ديگر وجود آدمی، اين يك تفسير 
است كه در جای خودش درست است، يك نوع گرايش متعالی در 
وجود انسان است و در كنار گرايش های ديگر قرار می گيرد. اما 
يك نظريه تركيبی و فراتر از اين هم داريم. می گوييم معنويت هم 
يك ساحت است هم در عين حال يك مقوله  به اصطالح اصولی- 
فلسفی و يك مقوله ی مقسمی و فرا ساحتی. در نظريه تركيبي، 
در جدول شخصيت، يك  و عنصري  مولفه  معنا،  به يك  معنويت 
خانه در جدول شخصيت، و به يك معنا يا تعبير، روحی است كه در 
همه  اين خانه ها دميده می شود و با همه آنها در ارتباط و اتصال 

است. اين جامعيت و شموليت، چهارمين شاخص است.
پنجمين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم: اينکه اين نظريه 
ای كه جامع و شامل هم هست و بر عرصه های مختلف هم پرتو 
می افکند و نظام واره هم هست. يك قوطی در هم ريخته نيست 
كه كاالهای پراكنده ای در آن ريخته شده باشد، بلکه اين انديشه بر 
اين نظام وارگی مبتنی است. اين نظام وارگی درون انسان قرار دارد 
و اسالم هم بر اساس همين نظام وارگی شخصيت، نظريه معنويتش 

را منسجم ارائه كرده است.  
ششمين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم: توازن معنويت 
نظريه  دريك  متعادل  انديشه  يك  در  است،  ها  ساحت  ساير  در 
منسجم و در عين حال متوازن. در حقيقت سالمت فردی، سالمت 
روانی، سالمت جسمی- روانی اجتماعی يا ساير ابعادي كه تا 10 

مورد هم گاهی بر می شمرند، ولی مشهورش همين 4 بعد است. 
در انديشه  اسالمی و نظريه ی معنويت اسالم، آن بخش سالمت 
به  شده،  تنظيم  نيازها  و  ها  بخش  ساير  با  متوازن  كامال  معنوی، 
عنوان مثال در ابواب عبادی اسالم، موضوع عزلت در نهج البالغه با 
تندی نفي شده است. يکی دو سند نيست، با اسناد معتبر، چندين 
امام و معصوم با تندی جلوی اينکه كسی همه زندگيش بشود يك 
پرخاش  گاهی  و  ايستند  می  قبيل،  اين  از  و  معنوی  عبادی  كار 
می كنند. اينکه فردي به بهانه عبادت، كار را كنار بگذارد، زندگی 
خانوادگی را كنار بگذارد، پاسخ به آن نيازهای طبيعی را نفي كند، 
به كلي مردود است. اين ديدگاه اسالمي ريشه دارد در چندين متن 
و سند محکم. اين نمونه و نمونه هايي از اين قبيل حکايت دارد از 
اين كه معنويت در انديشه اسالمي، در جايی قرار می گيرد كه روح 
بر آن پرتو می افکند و متوازن با  همه ابعاد ديگر است و هيچ وقت 

در حالت افراط و نامتوازن قرار نمی گيرد. 
هفتمين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم: تجليات درونی 
و بيرونی معنويت است. به عبارت ديگر بر اساس همان جامعيتی 
كه ذكر شد، معنويت يکبار در باورها منعکس می شود، باورهای 
او يك  به  با استدالالت يك رنگ ديگری پيدا می كند و  شخص 
آرامش و اطمينانی می دهد. يکبار هم در شخصيت اخالقی متجلی 
می شود كه به اوصاف و ويژگی های انسان خط می دهد و يك 
جهت متعالی می بخشد، يکبار هم در رفتارها و كنش ها تجلی می 
كند. به طور خاص در يك منظومه  ويژه  عبادی جلوه گری ويژه 
دارد. بنابراين معنويت يك جلوه گری عام دارد، در همه ی ساحت 
های باور و منش و شخصيت و اخالق و رفتار و كنش های انسان 
و يك جلوه گری ويژه و رخ نمايی دارد در قالب يك سلسله عبارت 

های تعريف شده. 
گري  جلوه  اسالم:  در  معنويت  كالن  نظريه  شاخص  هشتمين 
معنويت در قلب شعائر اسالمي است. شعائر و مناسك عبادی در 
اسالم يکی از وجوه مميزه نظام عبادی اسالم و معنويت اسالمي 
است. اين معنويت يك جلوه گری خاصی در قالب شعائر دارد. از 
آنها  زيارات، روح معنوي  و  ادعيه  اذكار،  و  عبادات  تجليات خاص 

است. 
نهمين و دهمين شاخص نظريه كالن معنويت در اسالم: مراتب 
معنويت و اختياری و اكتسابی بودن آن است. معنويت دارای مراتب 
آن  گيريهای  ولی جهت  دارد  ذاتی  و  است، يك جوشش طبيعی 
آن حس  به  و شکل دهی  افزايش  يا  است.كاهش  اختياری  كاماًل 

معنوی، امری اختياری است و دارای مراتب است. 
آسيب هاي معنويت گرايي

متناظر با همين حدود و عناوين مذكور در باال، در حقيقت معنويت 
ده  ايجابی  لحن  در  باشد.  داشته  هم  آسيبهايی  تواند  می  گرايی 
شاخص توصيف شد. اگر بخواهيم لحن سلبی را وصف نماييم، در 
واقع هريك از آنها ناظر به آسيبی است كه معنويت را تهديد می 
كند. معتقديم معنويت گرايی كه در غرب وجود دارد به بخشی از 
عاطفی  گرايی  معنويت  از جهات  يکی  است.  مبتال  ها  آسيب  اين 
استوار  اصلی  های  برپايه  كه  گرايی  معنويت  است.  محض  بودن 
نشود، يك امر عاطفی است. معالجه صوري را می تواند انجام دهد 
و گره ای از گره ها را باز كند، اما معالجه اصلی و اساسی را نمی 
تواند بکند. اگر درمانگر از نظر استداللی پايه هاي متقن  و محکمی 
رفت.  خواهد  حتماً  هم  خرافات  به سمت  وقت  آن  باشد،  نداشته 
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13ویژه نامه سالمت معنوی

و  افراطی  گرايشهای  دليل گرايش های سکوالريستی،  احيانا يك 
تحجر گرايانه در معنويت است. 

مقوله معنويت با هر دو نوع آسيب از دو سو مواجه است. معنويت 
در انديشه اسالمی تنها به معنای فلسفی آن نيست،  سکوالريستی، 
با ساحت های ديگر  نا متوازن  افراطی، تحجرگرا، اجتماع گريز و 
وجودي نيست، بلکه همه آن ها را هم در نظر می گيرد، در واقع 
از آسيب های معنويت غير جامع  قرار دارد.  تعادل  نقطه  در يك 

بودن آن است.
 آسيب هاي اخالقي و رفتاري تهديد كننده سالمت 

شخصيت آدمی در معرض يك سلسله آسيبهای اخالقی و رفتاری 
است. آسيبهايی مثل آمال و آرزوهای بی پايان عرصه های مبهم، 
وارد می شود، غضب و خشمی  آدم  بر  بالهايی كه  و  مصيبت ها 
كه در درون آدمها هر از چند گاهی برمی خيزد و در نگاه جزئي 
تر، حسادت و كبر و سلسله اي از آسيب های روحی وجود دارد. 
با آن ذكر و دعا و معنويت يك داستانی زيبا است.  اينها  معالجه 
به تعبير  يا  با يك سلسله آسيب های اخالقی  ما درونمان مواجه 
علمای اخالق رذائل اخالقی هستيم. اين رذائل را با معنويت می 
شود معالجه كرد و اين گامی به سمت سالمت معنوی است. البته 
سالمت معنوی فراتر از معالجه اينهاست ولی اين مرتبه، پايه ای 

است كه بايد حتماً به آن  توجه كرد. 
نتيجه گيري: 

آن سالمت كاملی كه اسالم به آن توجه دارد، همه هستی را در نظر 
گرفته يعنی عالم غيب و خدا و حركت انسان به آن جهان و زندگی 
آرام و مطمئن اين دنيا. به عبارت ديگر دنبال اطمينان قلبي است 
و  بدون آن نقشه كالن جامع، بشر به سوي سعادت حركت نمی 
كند. اگر بخواهيم اسالمی بينديشيم و در حقيقت آن نظام اخالقی 
اسالم را مورد توجه و مورد مطالعه قرار بدهيم و از آن در راستاي 
نيل به معنويت و سالمت معنوي دست يابيم، يك نقشه راهي الزم 

است. از مؤلفه هاي اين نقشه راه بازشناسی عناصر مخرب سالمت 
كه مانع سالمت آدمی در همه ساحت ها می شود، خواهد بود. اين 
مي  اقتضاء  شخصيت  های  آسيب  به  ناظر  تحقيقات  وارگی  نظام 
نمايد تا با كاربست علوم انسانی و اسالمی بر يك پايه درست، انسان 
و رذائل انساني شناسايي و انبوهی از تحقيقات تحول آفرين انجام 
شود. هم بايد آن تحقيقات كهن و سنتی را عمق دهيم و به تمام 
معنا از آنها صيانت بشود و در فضای اجتهادی ما به همان روشی 
اصيل پيش برويم و براي ورود به عرصه ها و پاسخگويي به نيازها و 
اقتضائات جديد، هم بايد در كنار دانشگاه باشيم. در پرتو تحقيقات 
علمي با تعامل و گفت و گوی عالمانه و تحقيق مشترک، می شود 

به اين نکات رسيد و قله ها را فتح كرد.        
تقدير و تشكر:

از زحمات تمامي كاركنان فرهنگستان علوم پزشکي از جمله اعضاي 
گروه علمي سالمت معنوي، دبير همايش سالمت معنوي و اعضاي 

روابط عمومي و ارتباطات بين الملل تشکر و قدرداني مي شود.
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Abstract: 
Background and objectives:
Formation of a comprehensive and exhaustive theory of spiritual health demands convergenceand 
collaboration amongst several disciplines of Islamic theology and formation of an interdisciplinary 
collaboration. In macro-level Islamic theory, spirituality is a clearly-defined and well-
documentedconcept formed on a solid philosophical and logical foundation based on deduction and 
clear reasoning whichis quite different from emotional spirituality. 
Results: 
According to different definitions based on a wide range of criteria, spiritual health is comprised 
of metaphysical, mental, and social dimensions and is both humane and supernatural (multi-
dimensional). Spiritual health is comprehensive, inclusive, and well-structured, and is considered 
as in line with other dimensions of humanity with both internal and external presentations. It is 
noteworthy, however, that its presentation and embodiment which is integral to Islamic culture, has 
different levels and layers, and is considered as an acquired and voluntary accomplishment attainable 
by free will. 
Conclusion: 
In this essay, besides introduction of ten criteria of the abovementioned indicators of spiritual health, 
an analysis of the plights of spiritualism-related perils is also discussed. 
Key words: 
Health, Spirituality, Spiritual Health, Theology, Philosophy, Medicine, Islam
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