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چکیده
مفهوم سالمت دارای ابعاد گسترده ای نظیر ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،عاطفی ،معنوی و  ...استت هتد دستتیابی بتد یا نیا منت
شناخت و حفظ این ابعاد است .مقالد حاضر بد بررسی نحوه دستیابی بد سالمت معنوی در پرتوی یمتو ههتای ررینتی و ستزن نت گی
اسالمی میپردا د .در این مقالد هد بد روش توصیفی ت تحلیلی است ،یافتدها حاهی ا یا است هد سالمت فتردی و جمعتی و بتد ویت ه
سالمت معنوی ،در فرهنگ متعالی اسالمی بد عنواا ین ار ش مطرح ش ه است .نشتاندهتای بنیتادی ستالمت معنتوی در ستد عن تر
امنیت ،سعادت و هرامت ظاهر میشود و چنانچد افراد بتوانن این نشاندها را در مسیر نت گی ختوین نمایتاا ستا ن  ،بتد مقتام وا ی
سالمت معنوی راه یافتدان  .در یمو ههای دینی و ررینی راه هشف و تقویت سالمت معنوی ،با عزادت و پرستن معزود حاصل متیشتود.
یرا عزادت نوعی مرا رزد و استعالی وجود است هد برای فعلیت بخشتی ا بتد تمامیتت ختوین هتد همتاا خودشتاوفایی استت ،معنتا
میگیرد .با توجد بد این هد سالمت معنوی محور اصلی سزن ن گی اسالمی است ،ا مهم تترین شتاخدهتای ستزن نت گی استالمی،
ایماا و عمل صالح است و برای رسی ا بد حیات طیزد یا هاملترین سزن ن گی اسالمی نیا من هر دوی ینها خواهیم بود.

کلمات کلیدی :سالمت ،سالمت معنوی ،سزن ن گی اسالمی.

مقدمه

مفهوم شناسی

در دنیتای امتترو  ،علیتترشم پیشترفتهتتای علمتتی و ستترعت
رو افتتنوا یا ،نیتتا بتتد ستتالمت معنتتوی در نتت گی فتتردی و
اجتماعی انسانها بد وضوح احستا متیشتود .همتاا طتور هتد
میدانیم معنویت حقیقی یا است هتد منطزتب بتا مزتانی دیتن
اسالم بوده و برگرفتد ا تعالیم روح بخن رتریا و عتترت استت
هد بد ن گی انسانها شور ،عشب و معنا میبخش  .ا سوی دیگر،
ستتالمت فتترد و جامعتتد ا گ شتتتدهتتای دور در ابعتتاد مختلتتف
جسمانی ،روانتی ،عتاطفی ،اجتمتاعی و  ...رابتل بررستی بتوده و
امرو ه با توجد بد ضرورت برطرف ستاختن نیا هتا و احتیاجتات
بشر ا طریب دین ،سالمت معنوی نین بد ابعاد فوق اضتافد شت ه
است .در این مقالتد پتا ا بررستی مفتاهیمی نظیتر ستالمت،
معنویت ،سالمت معنوی و سزن ن گی اسالمی ،نحوه دستیابی
بد سالمت معنوی در پرتوی یمو ههای ررینتی و ستزن نت گی
اسالمی مورد تحلیل و بررسی ررار میگیرد.

 .1سالمت
ا دیربا در فرهنگهتا ،متااهتا و ستر مینهتای مختلتف
تعتتاریف گونتتاگونی ا ستتالمت 1ش ت ه استتت .ستتا ماا جهتتانی
به اشت در ماده  2اساسنامد ختود ستالمت را اینگونتد تعریتف
هرده است« :سالمتی عزارت است ا رفاه هامل جسمی ،روانی و
اجتماعی ،ند فقط نزودا بیماری و معلولیتت» .ستالمت م ت ر
بوده و بد معنی سالم بودا استت .بنتابراین ،بتد ادرار ،رفتتار و
پ ی های سالم میگوین هد هار خود را متناسب با ینچد برای او
ایجاد ش ه است بد خوبی انجام دهت  .واهه ستالمت و یتا ستالم
بودا بد هر چینی اطالق میشود هد یا چین بد خوبی در مت ار
صحیح ررار گرفتد باش و هار وی ه خود را بد خوبی انجام دهت .
بنابراین ،جسمی سالم است هد مجموعدی اعضا و جوارح یا بتد
خوبی هار هنن و تمامی امتوری ماننت جت و دفت را بت وا
1- Health
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مشال انجام دهن و عقلی سالم است هد در ان یشی ا مشتالی
ن اشتد باش و روحی سالم است هد انساا را در اه اف متعتالی
انسانی بد خوبی ه ایت هن و انسانی ستالم استت هتد در همتد
ابعاد جسمی ،روحی و ذهنی در مسیر تعتالی انستاا و نشتا و
رفاه او ررار گیرد و بد تعزیر دیگر بتوان رفاه و نشا او را تأمین
هن  .در فرهنگ اصطالحات یم ه است هد سالمت عزارت استت
ا « :یمادگی و رفاه جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی هتد افتراد
ا یا ل ت بزرن » .سالمت تنها نزود بیماری نیست ،بلاتد چنت
بع ی بوده و در ین گستره فرهنگی وسی تعریف میشود (.)1
سالمتی چد بد صورت فردی و چد جمعی ،بیتردی مهتمتترین
جنزد ا مسائل حیات است .اهمیت سالمتی افراد جامعد ا ین
طرف بد عوامل متع دی وابستد است و یای ا شاخ های مهتم
توسعد جوام بدشمار میرود و ا طرف دیگر خود متیتوانت در
توسعد جامعد نقتن اساستی ایفتا هنت  .بتر استا چشتمانت ا
بلن مت ت جمهتتوری استتالمی ایتتراا ،تتتأمین ستتالمت در ابعتتاد
مختلف بد وی ه سالمت اجتماعی و معنوی با مفهوم عمیتب یا،
ین استرات ی بلن م ت هشور است و با توجد بد ایتن هتد ابعتاد
مختلف جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی سالمت بر هم تتأییر
گ ار هستن  ،سالمت هامل ب وا تأمین همتد یا ابعتاد حاصتل
نخواه ش (.)2
 .2معنویت
واهه معنویت 1و مشتقات یا در مناب اصیل اسالمی بد هتار
نرفتد است ،ولی در ادبیات مسلماناا ،هم در بتاا عربتی و هتم
در باا فارسی رواج یافتد است .هلمد معنویت م ت ر جعلتی ا
معنوی ساختد ش ه است .هلمد معنوی با افنودا "یای نستزت"
بد یا ا واهه معنی هد ختود م ت ر "میمتی" بتوده و مفتاد یا
مق ود و مراد استت مشتتب گردیت ه استت .بنتابراین ،معنتوی
منسو بد معنی و در مقابل لفظی است .معنی امری استت هتد
در ورای الفتتاو و عزتتارات رتترار دارد و الفتتاو و عزتتارات ا یا
حاایت میهن  .در علوم اجتماعی سخن ا رفتار معنادار است و
مق ود ا یا عملی است هد برای رسی ا بتد مق تود و هت فی
خاص ا فاعل سر می ن بد گوندای هد اگر چنین ه فی در هار
نزاش عملی بی معنا تلقی میشود .همانگوند هد در ورای الفتاو
و اعمال معنایی ررار دارد ،در مورد ن گی نین میتواا گفت هد
ن گی مورتی و مح ود دنیوی و اجنای یا نمیتوانن مطلو و
مق ود نهایی باشن  .معنای ن گی امری متعتالی استت هتد در
رلمروی بیروا ا فراین ن گی ررار دارد و ن گی دنیوی وسیلد
1- Spirituality

یا میندای برای رسی ا بد یا است .معنتای نت گی بترای هتر
شخص مزتنی بر شناخت او ا ماهیت هستی ،جایگتاه انستاا و
ن گی او در جهاا است .در ادبیات ررینی چنین معنای معقولی
ا ن گی و جهاا هستی فقط خ اون است .خ اون متعتال بتد
مثابد منز و سرچشمد وجود و همد هما ت معرفی ش ه استت
و رر بد او ه ف اصلی یفرینن انساا شمرده شت ه استت .بتد
همین دلیل ه ف شتایی ا حرهتت ،تتالش ،فعالیتت و ستلور
انسانی و عالیترین همال انسانی نین بتا ترین نقطتد مماتن در
مراتب رر بد اوست ( .)3معنویت در الهیات اسالمی ،معرفت و
ایماا بد شیب و تزیین توحی ی ا نظام هستی بوده و مزتنی بر
ساختن اَعمال جوارحی و جوانحی بر همین پاید و بنیاا استت.
این معنویت یربنای عزادات ،اخالریات و روابط اجتماعی است.
بنابراین ،بر اسا معرفت اسالمی معنویت پاید سالمتی جسم و
روح است (.)4
 .3سالمت معنوی
علیرشم پ وهنهای بسیاری هد در مورد سالمت معنوی در
طول دهدهای گ شتد انجام شت ه ،فقت اا ارائتد تعریفتی رابتل
رزول ا سالمت معنوی ،همچناا مشاه ه میگردد؛ بد گونتدای
هد مشال شناسایی ،تعریف و ان ا هگیری ابعاد سالمت معنتوی
همچناا پابرجاست .در این راستا ،ع م افتراق سالمت معنوی ا
معنویت در بسیاری ا مناب  ،یای ا مزاحث رابل توجتد استت.
بد طوری هد معانی بسیار مختلفی در مقا ت و هتتب گونتاگوا
در مورد معنویت و سالمت معنوی ارائتد شت ه استت .بتد طتور
مثال ،برخی معتق ن ابعاد معنویت شتامل تتالش بترای معنتا و
ه ف ،تفوق و برتری ،ات تال (ات تال بتد دیگتراا ،طزیعتت یتا
الوهیت) و ار شها میباش  .این در حالی است هد معنتا و هت ف
در ن گی ،خودیگاهی ،ات ال بد خود ،دیگراا و وارعیت برتتر ا
اجناء سالمت معنوی نیتن شتمرده شت هانت  .همچنتین هنگتام
پرداختن بد مفهوم معنویت و سالمت معنوی ،مفهوم م هب نین
بد میاا مییی و برخی ا پیترواا مت اهب ،ستالمت معنتوی را
معادل با سالمت م هزی و م هزی بتودا دانستتد و معنویتت و
سالمت معنوی را ب وا اعتقاد بد م هب ،فار معنا متیداننت و
هر م هزی سالمت معنوی را منح راً در م هب ختود متیدانت
(.)5
سالمت معنوی معطوف بد جاامایدهتای فطتری همتراه بتا
بینن ،شهود باطنی و معنایابی ا متتن نت گی استت .طزیعتی
است هد ورود بد هر ساختمانی مستتلنم داشتتن هلیت ی بترای
با گشودا یا است ،اما تنهتا ستاختمانی هتد راه ورود یا نتد ا
بروا بلاد ا دروا است ،ساختماا رواا است .بد عزارت دیگتر،

مجله مطالعات اسالمی در حوزه سالمت؛ پاییز  -1396دوره اول ،شماره اول

دستيابي به سالمت معنوي در پرتوي آموزههاي قرآني و سبک زندگي اسالمي

را با گشودا ساختماا رواا در ختود یا استت و را ستالمت
معنوی نین در همین است .سالمت معنوی نتد یتن معمتا بلاتد
یتتن را استتت ،را ی هتتد راه حتتل یا نتتد در توصتتیدهتتا و
صورتبن یهای علمی ،بلاد در سیر و سلور معنتوی نهفتتد و
نستتخد یا در دروا یدمتتی بتتد ودیعتتد نهتتاده ش ت ه استتت (.)6
خاستگاه اصلی سالمت معنوی ،رلتب و بعت درونتی انستاا هتد
نندینترین تعزیر روانشناسی یا شخ یت است میباشت  .ایتن
رلب هد متفاوت ا رلب صتنوبری استت در فرهنتگ استالمی و
ررینی بیمار میشود ،شفا مییاب و مورد خطا ررار متیگیترد.
تقابل صفات و حا ت مطلو و نامطلو رلب در رریا با توجتد
بد ابعاد عاطفی و شناختی و هل شخ تیت متیتوانت متا را بتد
بیماری و حتا ت نامناستب شخ تیت نابهنجتار و وی گتیهتای
شخ یت سالم و برخوردار ا به اشت روانی رهنموا هن (.)1
سالمت معنوی ا مؤلفد هایی نظیتر امنیتت ،هرامتت و ستعادت
تشایل ش ه است هد دارای برختی ا یرمجموعتدهتا و صتفات
فردی است هد عزارتن ا :
 امنیت:
با توجد بد پیون این مفهوم با ستالمت معنتوی ،امنیتت بتد
معنای پروران ا و توستعد دادا ظرفیتت مواجهتد بتا نتاامنی ،و
ر رت تز یل هردا عوامتل و شترایط نتاامن بیرونتی بتد حتا
یرامن در دروا است .ایمتن وارعتی هستی استت هتد در برابتر
ناامنیها ،نامالیمات و ناهامیهتای محتیط بیتروا دارای نتوعی
احستتا امنیتتت ،یرامتتن و هامیتتابی ا دروا باش ت  .بنتتابراین،
میتواا وی گیهای این مؤلفد را در رالتب صتفات یتر توصتیف
نمود هد عزارتن ا :
 توهل و ایماا رلزی :اعتماد و اطمیناا رلزتی بنت ه در جمیتامور خود بد خ ا ،محول هردا همد هارهای خود بد او و تاید
بر حول و روه الهی نمودا ( .)6خ اون در یید  3سوره طتالق
میفرمای ":وَیَرْ ُرْدُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَهَّلْ عَلَى اللَّتدِ
فَهُوَ حَسْزُدُ إِاَّ اللَّدَ بَالِغُ أَمْرِهِ رَ ْ جَعَلَ اللَّدُ لِاُلِّ شَیْءٍ رَت ْراا"؛ و
ا جایى هد حسابن را نمىهن بد او رو ى متىرستان و هتر
ها بر خ ا اعتماد هن او براى وى با است .خت ا فرمتانن
را بد انجام رسانن ه است بتد راستتى خت ا بتراى هتر چیتنى
ان ا هاى مقرر هرده است.
 صلح و یرامن درونی :بد معنای یشتی مهرور اند با تضادها ،ناامنتی هتا و رنجهتای نت گی و درر و فهتم ینهتا بتد صتورت
یاپارچد ( .)6خ اون در یید  28سوره رع میفرمای " :الَّ ِینَ
یمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ رُلُوبُهُم بِ ِهْرِ اللّدِ أَ َ بِ ِهْرِ اللّدِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُو ُ"؛
یناا هتد ایمتاا یوردهانت و دلهایشتاا بتد یتاد خت ا یرامتن

13

مییاب  ،یگاه باشی هد دلها بد یاد خ ا یرامن مییاب .
 پای اری و استواری :بد معنای اراده معطوف بد معنا و ی ادی ومسئولیت برای حفظ هرامت و شتأا انستانی ( .)6خ اونت در
یید  30سوره ف لت میفرمای " :إِاَّ الَّ ِینَ رَالُوا رَبُّنَتا اللَّتدُ یُتم
اسْتَقَامُوا تَتَنَنَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِاَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَتا تَحْنَنُتوا وَأَبْشِترُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِی هُنتُمْ تُوعَ ُواَ"؛ در حقیقتت هستانى هتد گفتنت
پروردگار ما خ است ،سپا ایستتادگى هردنت فرشتتگاا بتر
یناا فرود مىیین [و مىگوین ] هاا بتیم م اریت و شمگتین
مزاشی و بد بهشتى هد وع ه یافتد بودی شاد باشی .
 بردبتتاری و خویشتتتنداری :بتتد معنتتای توستتعد و گستتترشظرفیت تحمل بد شال جمیتل و یزتا ( .)6امتام صتادق (ع)
مىفرماین " :اَلْحِلْمُ سِراجُ اللّدِ یَسْتَضیئُ بِدِ صاحِزُدُ اِلى جَوارِهِ وَ
یَاُتتواُ حَلیمتتاً اِ ّ الْمَؤیتت ُ بِتتاَنْوارِ اللّتتدِ وَ بِتتاَنْوارِ الْمَعْرفَتتةِ وَ
التّوحی ِ"؛ حلم چراغ پر فروغ الهى است هد دارنت ه یا ا یا
بهره مىگیرد ،و بد سوى جتوار رتر خت ا پتین متیرود ،و
انساا نمى توان حلیم باش  ،مگر ایناد با انتوار الهتى و انتوار
معرفت و توحی تأیی گردد ( .)7امام علی (ع) نیتن فرمودنت :
"إذا شَلَبَ عَلینَ الغَضَبُ فَاشلِزدُ بِالحِلمِ والورار"؛ هر گاه شضتب
بر تو شالب گردد پا بد وسیلد ورار و بردباری بریا شالب شو
(.)8
 شجاعت و دلیری :بد معنای پ یرش یگاهاند و ارادی ته ی هاو دشواریهای راه رش برای مواجهد ستا ن ه بتا یاهتا استت
( .)6رسول خ ا (ص) میفرماین " :اعطینا اهل الزیت سزعاً لم
یعطهن اح هتاا رزلنتا و یعطتاهن احت بعت نا :ال تزاحد و
الف احد و السماحد و الشجاعد و العلم و المحزد فی النستاء"؛
بد ما اهل بیت هفت چین عطا ش ه هد بد هیچ هستی رزتل و
بع ا ما عطا نش ه و نخواه ش (ینها عزارتنت ا ) نورانیتت،
ف احت ،جود ،شجاعت ،علم ،عمل و محزت بد ناا (.)9
 کرامت:
با توجد بد پیون این مفهوم بتا ستالمت معنتوی ،هرامتت بتد
معنای دست یافتن بد عنت و فضیلتی استت هتد یدمتی علیترشم
شاستها ،تحقیرها ،سر ننها و طرد ش ا بتوان با نگاه مثزت و
عشبور ی بد دیگراا ،شتأا وا و حرمتت معنتوی ختوین را ا
دروا حفظ هن  .نینور ی و محزت هردا بد دیگراا نشاندهتایی
ا هرامت و سخاوت است هد فقط در نند هستانی هتد ا ستالمت
معنوی بتد معنتای وارعتی یا برخوردارنت  ،دیت ه متیشتود (.)6
بنابراین ،میتواا وی گیهای ایتن مؤلفتد را در رالتب صتفات یتر
توصیف نمود هد عزارتن ا :
 -نوعدوستی و مردمیمینی :صمیمیت ،عشبور ی ،خوشخلقتی،
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پ یرش دیگراا همانگوند هد هستن و ایجاد حا مشتترر بتا
یا یگر ( .)6پیامزر اهرم (ص) سودمن ى و خ مت بد متردم را
در هنار ایماا بتد خ اونت معیتار و متالر ار شتمن ى انستاا
دانستد و مىفرماین " :خ لتاا لیا فورهمتا متن الزتر شتىء:
ا یماا باهلل والنف لعزادات اهلل"؛ دو خ لت نین است هد برتر
ا یا چینى نیست :ایماا بد خ ا و نف رسان ا بتد بنت گاا او
( .)10ا امام صتادق (ع) نیتن نقتل شت ه استت" :متن ختالص
ا یماا الزر با خواا والسعى فى حوائجهم فى العستر والیستر"؛
نیاى بد برادراا دینى و تالش و جت یت بتراى رفت مشتاالت
یناا در تمام میندها و در هر شرایط ،برخاستد ا ایماا خالص
است (.)11
 سخاوت و بخشن گی :برخورداری ا رت رت بخشتی ا بت واچشمداشت ا دیگراا ( .)6خ اون در ییتد  261ستوره بقتره
میفرمای " :مثَلُ الَّ ِینَ یُنفِقُواَ أَمْوَلَهُمْ فى سزِیلِ اللَّتدِ هَمَثَتلِ
حَزةٍ أَنزَتَت سزْ َ سنَابِلَ فى هلِّ سنزُلَةٍ مِّائَةُ حَزةٍ وَ اللَّدُ یُضعِف
لِمَن یَشاءُ وَ اللَّدُ وَسِ ٌ عَلِیمٌ"؛ هسانى هد امتوال ختود را در راه
خ ا انفاق مىهنن  ،همانن ب رى هستتن هتد هفتت خوشتد
برویان هد در هر خوشد یا داند باش و خ اون یا را براى
هر هسی بخواه (و شایستگى داشتد باش ) ،دو یا چن برابتر
مىهن و خ ا (ا نظر رت رت و رحمتت )،وستی و (بتد همتد
چین) داناست.
 نینبینی و امی واری :روشنبینی و روشنهاری همراه با شتورو شوق بد یستن در حال و یین ه ( .)6خ اونت در ییتد 114
سوره هود هد امی بخنترین یید در رریا است متیفرمایت :
"وَأَرِمِ ال الَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ ُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ إِاَّ الْحَسَنَاتِ یُ ْهِزْنَ
السیِّئَاتِ ذَلِنَ ذِهْترَى لِلت َّاهِرِینَ"؛ و در دو طترف رو (اول و
یختتر یا) و نخستتتین ستتاعات شتتب نمتتا را برپتتا دار ،یتترا
خوبیها ،ب یها را ا میاا مىبترد .ایتن بتراى پن گیرنت گاا
پن ى است.
 خودبسن گی و عنت نفا :بد معنتای حفتظ هرامتت و شتأاوا ی انسانی ب وا تاید بد مناب و مقامات بیرونی و پت یرش
و احترام بد خود همانگونتد هتد هستت بتا همتد ضتعفهتا و
مح ودیتها ( .)6در رریا در یید  139ستوره نستاء ،ت تریح
ش ه هد تمام عنت نند خ اون است" :إِاَّ الْعِنَّةَ لِلَّتدِ جَمیعتاً".
بنابراین ،اگر هسی بد دنزال هسب عنت باش راهی ن ارد مگر
این هد خ اون یا را بد او عطا فرمای و در راستتای ایمتاا و
اطاعت ا خ اون است هد انساا دارای عنت میشود.
 نینخویی و بلن نظری :یعنی گشاین و مثزتان یشی و سعدص ر در روابط بین فردی ( .)6رعایت حسن خلب با مؤمناا و
رعایت خوشخلقتی در گفتتار و برخوردهتا حتتی نستزت بتد

هتتافراا و مشتترهاا و رعایتتت حتتال ناتوانتتاا ،ا عوامتتل و
میندهای ایجادهنن هی نینخویی در انساا و گستترش یا
بد عنواا ین منن انسانی نسزت بتد همگتاا استت .متؤمن
میبایست در نینخویی بد جایی برس هد مظهر خوشخلقی
و نین ختویی در میتاا بشتر بتد شتمار ییت و همگتاا ا یا
بهرهمن گردن  .خ اون در یید  53ستوره استراء متیفرمایت :
"رُلْ لِعِزادی یَقُولُوا الَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِاَّ الشَّیْطااَ یَنْتنَغُ بَیْتنَهُمْ
إِاَّ الشَّیْطااَ هااَ لِلْإِنْسااِ عَ ُوًّا مُزیناً"؛ و بد بن گاا مؤمن من
بگو هد در گفتگو با هافراا سخنى را هد نیاوتر است بگوینت
و ا سخن ناشایستد بپرهینن هد مؤمناا فرماا تو را اطاعتت
خواهن هرد .بى تردی  ،شیطاا با همتین ستخناا ناشایستتد
میاا مردم فتندانگینى مىهن  ،یرا او بتراى انستاا دشتمنى
یشاار است.
 مهرور ی و هم لی :یعنی داشتتن رت رت هتمحستی و دررمتقابل ا روی مهر و محزت ( .)6خ اون در سوره نحتل ییتد
 90میفرمای " :اِاَّ اللّدَ یَتأْمُرُ بِالْعَت ْلِ وَ احِحْستااِ وَ إِیتتاءِ ذِی
الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْاَرِ وَ الْزَغْتیِ یَعِظُاُتمْ لَعَلَّاُتمْ
تَ َهَّرُواَ"؛ خ اونت فرمتاا بتد عت ل ،احستاا و بخشتن بتد
نندیااا متیدهت و ا فحشتاء و مناتر و ظلتم و ستتم نهتى
میهن  .خ اون بد شما ان ر میده شای مت هر شوی .
 سعادت و رستگاری:
با توجد بد پیون این مفهوم با سالمت معنوی ،رستگاری بتد
معنای برخوردار بتودا ا هیمیتای لت تجتویی و هنتر شتادا
یستن در میاا دشتواریهتا و رنت هتای نت گی استت .یعنتی
برخورداری ا هنر تز یل تلخیها و رن های ن گی بد شتیرینی
و یساین هد با بینن و نگرش خاصی بد نت گی همتراه استت.
بینن و نگرشی هد ن گی را با همد فرا و نشیبها شورانگین و
ل تبخن میهن  .بنابراین ،میتواا وی گیهای این مؤلفد را در
رالب صفات یر توصیف نمود هد عزارتن ا :
 رضتتامن ی و ختتوشدلتتی :شتتور و وجتت درونتتی همتتراه بتتاخوشبینی و نشا باطنی برای یستن فردی و اجتمتاعی (.)6
ییتتات رتتریا در فرا هتتای مختلفتتی خن ت ه و ستتپا ستترور و
شادمانی را مورد توجد ررار داده است .ابت ا خنت ه و گریتد را ا
سوی خ ا دانستد و در یید  43سوره نجم میفرمای " :وَأَنَّدُ هُتوَ
أَضْحَنَ وَ أَبْاَى"؛ و هم اوست هد میخن ان و میگریانت  .یترا
تمامی اسزا خن ه و گرید در اختیار اوستت و خ اونت ختالب
همد ینهاست .در پتی یا بتد خنت ه مؤمنتاا در ریامتت اشتاره
میهنت  .در فترا ی دیگتر سترور و شتادی را مطترح هترده ،و
جلوههای مختلف یا را بیاا مینمای  .خ اون در یید  58سوره
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یونا ،نخست ایماا بد تق یر الهی را مان شادمانی و بیرتراری
بیجا دانستد ،سپا خوشیها و شادیهای ناپای ار و جاوداا را
معرفی میهن " :رُلْ بِفَضْلِ اللَّدِ وَبِرَحْمَتِدِ فَزِ َلِنَ فَلْیَفْرَحُتوا هُتوَ
خَیْرٌ مِمَّتا یَجْمَعُتواَ"؛ بگتو بتد فضتل و رحمتت خ استت هتد
[مؤمناا] بای شاد شون و این ا هرچتد گترد متییورنت بهتتر
است .همچنین در یید  15سوره روم ،خوشحالی و فرح مؤمناا
و دینباوراا را در سرای بهشت برین خ اون ی توصتیف هترده،
میفرمای " :فَأَمَّا الَّ ِینَ یَمَنُوا وَعَمِلُوا ال َّالِحَاتِ فَهُتمْ فِتی رَوْضَتةٍ
یُحْزَ ترُواَ"؛ امتتا هستتانی هتتد ایمتتاا یورده و هارهتتای شایستتتد
هردهان  ،در گلستانی ،شادماا میگردن .
 رهایی و ی ادگی :یستن در م ار سزازالی و سزازاری بد دورا هواهای نفسانی ،تع زات و تنگنظریها ( .)6امام علی (ع)
در خطزد  230نه الزالشد میفرماین " :إاّ تَقوَى اللّد مِفتتاحُ
سَ ادٍ ،و ذَخیرَةُ مَعادٍ ،و عِتبٌ مِن هُلِّ مَلَاَتةٍ ،و نَجتاةٌ مِتن هُتلِّ
هَلَاَةٍ ،بِها یَنجَحُ الطّالِتبُ ،و یَنجتو الهتارِ ُ ،وتُنتال الرَّشائتبُ"؛
تقواى خ ا ،هلی پاهى و درستى و ان وختتداى بتراى معتاد و
باعث ی ادى ا هر بن گى و رهتایى ا هتر نتابودى استت .بتد
وسیلد تقواست هد جوین ه بد مطلوبن مىرس و گریتناا (ا
ع ا و هیفر الهى) رهایى مىیابت و بتد خواستتهتا رستی ه
مىشود .همچنین امام صادق (ع) میفرماین " :خَماُ خِ الٍ
مَن لَم تَاُن فیدِ خَ لَةٌ مِنها فَلَیاَ فیدِ هَثیترُ مُستتَمتَ ٍ أَولُهَتا:
اَلوَفاءُ و َالثّانیَةُ التَّ بیرُ و َالثّالِثَةُ الحَیاءُ وَ الرّابِعَتةُ حُستنُ الخُلتبِ
و َالخامِسَةُ و َهِىَ تَجمَ ُ ه ِهِ الخِ الَ ،الحُرِّیتةُ"؛ پتن خ تلت
است هد در هر ها یاى ا ینها نزاش خیر و بهره یتادى در
او نیست :اول :وفادارى ،دوم :ت بیر ،سوم :حیا ،چهارم :ختوش
اخالرى و پنجم هد چهار خ لت دیگتر را نیتن در ختود دارد،
ی ادگى است (.)12
در ان یشد رریا ستالمت معنتوی دربردارنت هی شاخ تهای
شناختی ،احساستی ،رفتتاری و پیامت ی استت .انستاا معنتوی
برخوردار ا ان یشد یا معرفت وی ه نسزت بد خ ا ،انساا ،خلقتت
و رابطد متقابل ینها است و ا نوعی عقالنیت و ب یرت برخوردار
است .در پرتوی این تعقل همتد ابعتاد نت گی انستاا ستمت و
سوی الهی پی ا می هن  .این خ امحتوری در همتد عرصتدهتای
حیات گاهی بد صورت رفتارهتای عزتادی تجلتی متی یابت هتد
مستقیماً در ارتزا با خ اون ررار متیگیترد .بت ین معنتی هتد
انساا مؤمن در انتخا و اعمال خود همواره بد یاد خ است و با
در نظر گرفتن اوامر و نواهی الهی و خشتنودی و ناخشتنودی او
عملی را هتد طاعتت خ استت انجتام متیدهت و ا عملتی هتد
مع یت اوست اجتنا میور د (.)3
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 .4سبک زندگی اسالمی
سزن ن گی ،1در حو ه جامعتدشناستی فرهنتگ ا جملتد
مفتتاهیم ج یت ی استتت هتتد جامعتتدشناستتاا و نظریتتدپتتردا اا
مختلفی را در این با بد خود مشغول داشتد است .ستزنهتای
ن گی هد در مجموع شالدهن ه هویتت شخ تی و اجتمتاعی
افراد هستتن  ،عزتارت هستتن ا شتیوه و نحتوه درر افتراد ا
ن گی و در نهایت ایناد افراد در ن گی رو مره بر استا ایتن
باورها رفتار می هنن  .سزن ن گی دال بر شیوه ن گی متمتاین
جامعد یا گروه اجتماعی است .سزن نت گی طتر مشتخص یتا
متماین ن گی هردا گروهی ا مردم است؛ نظامی هتد ا تتأییر
ار شها ،مناب  ،نهادها و روانین بر نیروهای ن گی در گروه شال
میگیرد ( .)13سزن ن گی بد معنی روش ن گی هردا استت
و بد عزارت ساده شامل فعالیتهای معمولی و رو مره است هتد
شخص در ن گی انجام میده  .بد عزارتی دیگر ،سزن نت گی
طیف وسیعی ا مسائل ا رزیتل اعتقتادات ،افاتار و فعالیتهتای
انساا در ارتزا با خ اون  ،خویشتن و جامعد را در برمیگیترد.
در هر جامعدای شیوه ن گی افراد بر اسا فرهنگ و ار شهای
هماا جامعد بنا ش ه است و بد همین دلیل شتاه ستزنهتای
گونتاگونی ا نت گی هستتیم ( .)14مفهتوم ستزن نت گی در
روانشناسی ،ابت ا توسط یلفرد یدلر 2و پیروانن مطرح ش  .یدلتر
بر خالف بسیاری ا روانشناساا ،عالوه بر نگاه توصیفی ،نگتاهی
ار شی و تجوینی بد روانشناسی داشت .یدلر و پیتروانن ستزن
ن گی هر فرد را ا شالگیتری تتا پیامت ها و ییتارش بتد یتن
درخت تشزید هردهان :
 ریشدهای این درخت هماا ریشدهای سزن ن گی است هتدشال گیری یا را بیاا میهن .
 سارد این درخت درباره اعتقادات و نگترشهتای افتراد شتاملاعتقادات و عواطف و حتی یمادگی رفتاری است.
 شاخدها و سرشاخدهای این درخت ،وظایف ن گی هستتن  .درحقیقت ،سزن ن گی وارعی هماا شاخدها و سرشاخدهاستت
(.)15
سزن ن گی شیوهای نسزتاً یابت است هد فرد اه اف ختود
را بد وسیلد یا پی میگیرد .این شیوهها ،حاصتل نت گی دوراا
هودهی فرد است .بد عزارت دیگر ،ستزن نت گی بعت عینتی و
همیتپ یر شخ یت افراد است .مؤلفدهای شناختد ش ه ستزن
ن گی در دنیای علمی امترو عزارتنت ا  :فعالیتهتای فینیاتی،
اورتتات فراشتتت ،ختتوا و بیتت اری ،روابتتط اجتمتتاعی ،روابتتط

مجله مطالعات اسالمی در حوزه سالمت؛ پاییز  -1396دوره اول ،شماره اول

1- Lifestyle
2- Alfred Adler

مهين چناري ،زهرا كاظميزاده

16

خانوادگی ،معنویت ،ایمنی و یرامن ،تغ ید و  ...هد هر ه ام بتد
مننلد بنرگراهی ا راههای ن گی افراد شمرده متیشتون (.)16
سزن ن گی اسالمی مزتنتی بتر نگترش متعتالی بتد هستتی و
انساا شال گرفتد است .عالم طزیعت برای یدمیاا خلتب شت ه
است و جهاا شیب و شهود تحت ت بیر خالقی یاتتا و بتیهمتتا
اداره میشود .یدمی موجودی مسئول و مختار بوده و سرنوشتت
یین ه او بد دست خودش ررم میخورد ،اگرچتد ا تت بیر و اراده
الهی خارج نیستت .ا ایتن رو توجتد بتد ابعتاد وجتودی یدمتی،
شناخت جسم و روح انساا و نیا من ی ینها و ه ف نت گی وی
میند را برای تزیین سزن ن گی مزتنی بر نگترش استالمی را
فراهم میهن  .در تعالیم اسالمی ،محور تمامی یمو هها ،توحیت
است هد اعتقادات و اخالریتات نیتن بتر مت ار یا دور متی ننت .
بنتتابراین ،ستتزن ن ت گی استتالمی ،توحی م ت ار استتت و اصتتول
اعتقادات اسالمی و اخالق اسالمی پشتواند محامی برای ستزن
ن گی اسالمی هستن ( .)17منظور ا ستزن نت گی استالمی
شیوه ن گی فردی و اجتماعی است هتد همتد یتا بیشتتر افتراد
مت یّن یا رشر مؤیری ا جامعد اسالمی بد یا عمل متیهننت و
در رفتارشاا منعاا میشود .سزن ن گی اسالمی را میتتواا
نموند عملی و نقشد راهی دانست هد اسالم بترای نت گی بشتر
ترسیم هرده است ،بد گوندای هد بینن فرد ،گتروه و جامعتد را
نسزت بد نظام ،هستی ،خود ،خ ا و دیگر انسانها نشاا میدهت
و ا تمام ابعاد ن گی در راستای ه ف یفرینن حاایتت دارد و
ن گی در دنیا را با ن گی جاوی اخروی مترتزط متیستا د .در
متوا دینی تعابیری هد ا سزن ن گی اسالمی حاایت میهن
عزارتن ا  :سیره ،سنت و اسوه هد میتواا وی گیهای فوق را در
این مفاهیم یافت (.)18
سزن ن گی اسالمی دارای عناصری است هد این عناصتر و
مؤلفدها تمام وظایف ن گی را پوشن میدهت و بتد رترار یتر
است:
 مؤلفد اجتماعی :این مؤلفد بد وظایفی اشاره دارد هتد فترد درارتزا با دیگراا فراتر ا خود و خانواده خود انجام میده .
 مؤلفد عزادی :این مؤلفد بد وظایفی اشاره دارد هد رابطد بتینفرد و خ اون را بد عنواا عز و مو نشاا میدهت و عزتارت
است ا عزادات مشخص ماننت نمتا  ،رو ه و تتالوت رتریا و
رفتارهایی هد رسماً نام عزادت ن ارن  ،اما فرد بد نیت اطاعتت
ا خ اون یا را انجام میده .
 مؤلفتتد باورهتتا :ایتتن مؤلفتتد بتتد مفتتاهیم هستتتیشتتناختی،انسااشناختی ،خ اشناختی و  ...اشاره دارد هد در فرد درونی
ش ه و در ید های یرین عاطفی و شناختی او حضور دارن و
بد صورت خودیگاه یتا ناخودیگتاه نقتن تعیتینهننت های در

رفتارها دارن .
 مؤلفد اخالق :این مؤلفد بد صفات و رفتارهای درونی شت هایا فرد گفتد میشود هد وظیفتد رستمی و رتانونی او شتمرده
نمیشود و با تترر یا یتا انجتام یا هستی او را مؤاخت ه یتا
تشویب نمیهن  .در اینجا بد بع فردی و اجتماعی اخالق نظر
میشود و بع الهی یا در شاخص باورها مالحظد ش ه است.
 مؤلفدهای مالی :این مؤلفد بد رفتارهایی ا فرد اشاره دارد هتدمستقیم یا شیر مستقیم بتد امتور ارت تادی و متادی نت گی
مربو میشود .اموری نظیر شغل ،امالر و هیفیتت دختل و
خرج.
 مؤلفد خانواده :این مؤلفد بد رفتارها و روابط فرد ا این جهتتهد عضوی ا ین خانواده است اشاره دارد .یعنی ا ،شوهر و
فر ن اا.
 مؤلفد سالمت :این مؤلفد بد اموری نظتر دارد هتد در ستالمتجسمانی و روانی فترد ایفتای نقتن متیهنت ماننت  :تغ یتد،
به اشت ،فعالیتت بت نی ،تفتریح ،بتا ی ،لت تهتای نت گی،
سیاحت ،یارت ،خوا و استراحت ،دی و با دی و. ...
 مؤلفد تفار و علم :این مؤلفد بد وظایف شتناختی فترد اشتارهدارد اعم ا شناختهای موجود در فترد ،تتالش بترای افتناین
شناختهای خود و جایگاهی هد برای علم و تفار رائل است.
 مؤلفد دفاعی -امنیتی :این مؤلفد بد وظایفی اشاره دارد هد بتدصورت فردی یتا اجتمتاعی بتا امنیتت افتراد جامعتد مربتو
متتیشتتود .ماننت حفتتظ مر هتتا ،انتظامتتات داخلتتی شتتهرها و
روستاها ،شناسایی و مجا ات مجرماا.
 مؤلفد مااشناسی :این مؤلفتد بتد وظتایف فترد در خ توصاستفاده بهیند ا ماا مانن استفاده ا مناستزتهتای متانی
خاص مربو میشود (.)16
یافتهها
بد طور معمول نیا ها و گرایشتهای یدمتی بتد دو گتروه تقستیم
میشود:
 گرایشها و امیال مادی یا شرینی :این دستد ا امیال در انساامنشأ مادی و شرینی داشتد و مشترر میاا حیتواا و انستاا
است .مانن تمایل انستاا بتد ختوردا و یشتامی ا ،پوشتار،
ارتزا جنسی و  .)19( ...بد عنتواا مثتال در ییتد  21ستوره
روم ،ا دواج ماید یرامن یدمی معرفی ش ه است" :وَمِنْ ییَاتِتدِ
أَاْ خَلَبَ لَاُم مِّنْ أَنفُسِاُمْ أَ ْوَاجاا لِّتَسْاُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَتلَ بَیْتنَاُم
موَدةً وَرَحْمَةً إِاَّ فِی ذَلِنَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَاَّرُواَ".
 گرایشهای روحی و معنوی یا فطری :ایتن دستتد ا امیتال درانساا منشتأ معنتوی داشتتد و ا اخت اصتات وی بتد شتمار
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متتیرود و توجتتد بتتد امیتتال شریتتنی در طتتول ایتتن دستتتد ا
گراینها ررار دارد و روشن استت هتد ار ش اصتیل و پایت ار
تمایالت فطری و معنوی است ،بد گوندای هد اگر رترار باشت
میاا تمایالت مادی و معنوی ،گنینن نسزت بتد یاتی ا یا
دو صورت گیرد رطعاً تمایالت و هششتهای معنتوی ا لحتاو
رتزتتد و جایگتتاه در ماتتاا رفی ت تتتری رتترار دارن ت  ،هرچن ت
گرایشهای مادی میندسا بهرهمن ی بهتر ا تمایالت روحتی
و معنوی هستن (.)20
هماهنگی با نیا هتای یدمتی ،میتناا ختوبی بترای ار یتابی
سزنهایی است هد برای ن گی انساا تعریف میشود .هر رت ر
ین الگوی سزن ن گی بتوان در نوع نگرشی هد برای مخاطب
خود بد ارمغاا مییورد ،بد نیا های عمیبتر و وسی تتری ا وی
توجد هن ار شمن تر است .در برابر الگویی ا سزن ن گی هتد
ین جانزد بد برخی ا نیا های یدمی مینگترد و برختی دیگتر را
نادی ه میگیرد ،بد هماا ان ا ه ا مطلوبیت وارعتی فاصتلد دارد.
ینچد سزن ن گی در اسالم و ادیاا یسمانی را ا دیگر الگوهای
سزن ن گی در سایر مااتب متماین متیهنت  ،چتارچو هلتی
سزن ن گی انساا است هد یدمی بر اسا یا مستیر ختوین
بد سوی ه ف نهایی و سعادت پای ار را تعقیب متینمایت  .ایتن
چارچو هلی ا سوی پروردگاری ترسیم ش ه هد خالب عتالم و
یدم و یگاه بد ابعاد وجودی اوست و بد نیا ها و خواستتدهتای او
وارف است و حتی تعزیدهنن ه ابنارهتای تتأمین ینهتا در وجتود
اوست و حامت خ اون نین ارتضا میهن هد نیا های انساا نتد
تنها در ت وین اه اف ملحوو باش  ،بلاد بتد گونتدای در وجتود
انساا ررار داده ش ه باش هتد مینتدستا اهت اف و راه و روش
بشر در ن گی او بد شمار یی (.)17
نشاندهای بنیادی ستالمت معنتوی در ستد عن تر امنیتت،
سعادت و هرامت ظاهر متیشتود و چنانچتد افتراد بتواننت ایتن
نشاندها را در مسیر ن گی خوین نمایاا سا ن بد مقتام وا ی
سالمت معنوی راه یافتدان  .بنابراین ،بهترین و هاملترین تعزیتر
برای توصیف وی گی ایتن افتراد همتاا واهه تقتوا استت هتد در
یمو ههای ررینی ا یا بد یزایی یاد شت ه استت .انستاا متّقتی
هماا انساا ایمن ،رستگار و باهرامتی است هد جااماید حیتات
طیزد و بالنت ه ختود را در انتختا یگاهانتد و عاشتقاند یستتن
معنوی یافتد است .در یمتو ههتای دینتی و ررینتی راه هشتف و
تقویت سالمت معنوی با عزادت و پرستن معزود حاصتل متی-
شود .یرا عزادت نوعی مرارزد و استعالی وجود است هتد بترای
فعلیت بخشی ا بد تمامیتت ختوین هتد همتاا خودشتاوفایی
است معنا میگیرد .سالمت معنوی ب وا فرهنگ معنوی ماننت
پاشی ا ب ر مستع در مین نامستع است .یستن در جامعتد-
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ای هد امنیت روانی ،اعتماد اجتماعی ،ص ارت و هرامت انستانی
در یا فراهم نزاش  ،میند شاوفایی ار شهای اخالری و معنتوی
افراد بد شال خودانگیختد و درونی محقب نمتیشتود .بتد طتور
هلی ،ه ف ا عزادت نین ایتن استت هتد یدمتی بتد روشتنایی و
نورانیت دروا نایل ییت و ایتن روشتنایی و ب تیرت در نت گی
میتوان نسخد شفابخن دردها و رنجهای یدمی گردد (.)6
خ اون متعال برای تأمین سالمت معنتوی و روانتی انستانها
راهاارهای معنوی حایماندای را در چهار میند بد انسانها نشاا
داده است:
 بع معرفتتی :دستتوراتی نظیتر وحت ت شخ تیت انستاا درارتزا با خالب خوین ،ارتقاء سطح ایمتاا انستاا نستزت بتد
مز أ یفترینن ،منت ا یتأ و ناامیت ی ،نگترش مثزتت بتد
ن گی ،اعتقاد بد تناسب رضا و ر ر بتا عتالم علتت و معلتول،
نگرش مثزت بد مرگ ،اعتقتاد بتد حایمانتد بتودا مترگ در
راستای جاودانگی انساا و گتراین انستاا بتد رت رت مطلتب
پروردگار و نقن یا در موفقیت در گ ر ا سختیهای ن گی.
 بع رفتاری :اموری ا رزیل توجتد رلزتی ،دعتا ،نمتا  ،ررائتترریا ،رو ه و تشری روانین با دارن ه.
 بع اجتماعی :دستتورالعملهتایی بتد جامعتد استالمی ماننتحمایت ارت ادی ا ارشار یسیبپ یر و ایناد انساا مأمور بتد
وظیفد است ند نتیجد و پرهین ا سوء ظن نسزت بد مردم.
 بع روانی ت عاطفی :در جهت تأمین به اشت روانی ،احساستات وعواطف انساا را مورد توجتد رترار داده و توصتیدهتایی ا جملتد
محزت بد وال ین ،صلد رحم ،ستفارش بتد صتزر و توبتد را تأهیت
فرموده است (.)21
محور اصلی سزن ن گی اسالمی ،سالمت معنوی استت .ا
مهمترین شاخ دهای سزن ن گی اسالمی ایماا و عمل صالح
است و برای رسی ا بد حیات طیزد یا هاملترین سزن نت گی
اسالمی نیا من هردوی ینها هستیم .ا ینجا هد انستاا دارای دو
جنزد است ،ا ین سو جهت جسمی و ا ستویی جهتت روحتی
دارد ،پا بای هر دو لحاو شود و هر دو طترف بتا هتم تتأمین
شود .حرهت ب ا و روای یا در مسیر معت ل و ب وا انحتراف و
سلور روح و سیر یا در مسیر روحانی و عقلی بد سوی همال و
لقای پروردگارش هد همتاا پتاهی ا هتر یلتودگی و ناپتاهی در
ظاهر و باطن و مطلو بودا نند عقتل و در راه خ اونت همتاا
حیات طیزد است و این ن گی فقتط بتا ایمتاا و عمتل محقتب
میشود .برای درر چیستی حیات طیزد مناسب است ابتت ا دو
واهه «حیات» و «طیزد» مفهتومشناستی شتون  .واهه حیتات در
مقابل موت ،بد معنای ن گی و ن ه بودا است و یا را نیتروی
رش  ،حرهت و احسا نین گفتدانت ( .)22طیزتد یتا طیتب بتد
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معنای پار ،پاهینه و یا چینی است هد انساا بد طور طزیعتی
بد یا تمایل دارد و در مقابل خزیث و ناپار است ( .)23بر ایتن
اسا  ،حیات طیزد در لغت بد معنای ن گی پاهینه و خالص ا
هتر یلتودگی استت .عالمتد طزاطزتایی در اشتاره بتد ایتن معنتتا
میگوی « :علت ایناد چرا رریا یا نت گى را بتا وصتف طیتب
توصیف فرموده ،همانن حیاتى خالص است هتد خزتایتى در یا
نیست» ( .)24ن گی طیزد در حقیقت پی این حیاتی ج ی و
فوق حیات معمولی و ظاهری است ،حیاتی برخوردار ا نورانیت.
این حیات ،شاوفد شاوفایی مرتزد فائقد روح است هد با ات تاف
بد ایماا و عمل صالح برای انساا پ ی میییت  .توضتیح ایناتد،
در ان یشد ررینی براى حیات ،معنایی دریبتر ا ینچتد بتد نظتر
ساده و سطحى مىرس  ،مییابیم؛ یرا در نگاه ستطحى ،حیتات
عزارت است ا ن گى دنیوى ا رو و دت تا رسی ا مرگ ،هتد
دورانى است توأم با شعور و فعل ارادى هد نظیرش یا نندین بد
یا در حیوانات نین یافت مىشود .لان خ اونت ستزحاا شیتر ا
این ن گى دنیایى ،ن گى دیگرى را براى انساا مطرح میهنت
هد نتیجد یا همال وجود یدمى و تحقب بخشی ا اشراض روحى
و معنوی انساا است .خ اون در یید  24سوره انفال میفرمایت :
م لِمتا
ل إِذا دَعتا ُه ْ
ن ی َمنُتوا اسْت َتجِیزُوا ِللَّت ِد َو لِل َّرسُتو ِ
" یا أَیهَا الَّت ِی َ
یحْییاُمْ وَ اعْلَمُوا أَاَّ اللَّدَ یحُتولُ بَتینَ الْمَترْءِ وَ رَلْزِتدِ وَ أَنَّتدُ إِلَیتدِ
تُحْشَرُواَ"؛ اى هسانى هد ایماا یوردهای ! اجابتت هنیت خت ا و
رسولن را مانى هد شما را مىخوانن ب انچد ن هتاا مىسا د،
و ب انی هد خ ا حائل میاا مرد و دل اوست ،و ایناد بدسوی او
محشور مىشوی  .این یید بد روشنی ا حیات بترای هستانی هتد
خود دارای حیاتان سخن بدمیاا یورده استت .طزیعتتاً حیتات
موردنظر بای شیر ا حیات معمول برای انسااهتا باشت  .شتهی
مطهری در این باره مینویسن « :یاى ا ییاتى هد رسماً مردم را
بد دو دستد ن گاا و دستد مردگاا تقسیم هرده است ،و رتریا
را عامتتل حیتتات و پیغمزتتر را محیتتى ،یعنتتى حیتتاتبختتن و
ن ههنن ه معرفى هرده است ،ییداى است هد شای صریحتترین
ییات رریا در این مورد است؛ مىفرمای " :یتا ایهَتا الَّت ینَ امَنُتوا
اسْتَجیزوا لِلَّدِ وَ لِلرَّسولِ اذا دَعاهُمْ لِما یحْییاُمْ"؛  ...مىگوی ایتن
پیغمزتتر بتتراى شتتما حیتتات و ن ت گى یورده استتت .شتتما ا ا
مردهای  ،خودتاا نمىفهمی  ،بیایی تسلیم این طزیتب روحتانى
بشوی تا بزینیت چگونتد بتد شتما نت گى متىدهت  .ینچتد در
چیستی ن گی پار و طیب مورد تأهی است این است هد ایتن
حیات ،حیات وارعی ورای حیات ظاهری است .خ اونت در ییتد
 122سوره انعام میفرمای " :أوَ مَنْ هااَ مَیتاً فَأَحْیینتاهُ وَ جَعَلْنتا
لَدُ نُوراً یمْشی بِدِ فِی النَّا ِ هَمَنْ مَثَلُدُ فِی الظُّلُماتِ لَیاَ بِختارِجٍ
مِنْها هَ لِنَ ُینَ لِلْاافِرینَ ما هانُوا یعْمَلُوا"؛ ییا هسى هتد مترده

[دل] بود و ن هاش گردانی یم و براى او نورى پ ی یوردیتم تتا
در پرتو یا در میاا متردم راه بترود ،هماننت هستى استت هتد
گرفتار در تاریایهاست و ا یا بیروایم نى نیستت ایتنگونتد
براى هافراا ینچد انجام مىدادن  ،ینت داده ش ه است .در ایتن
یید منظور ا نور تنها رریا و تعلیمات پیامزر (ص) نیست ،بلاتد
ایمتتاا بتتد خت ا بیتتنن و درر تتتا هاى بتتد انستتاا متیبخشت ،
روشنبینى خاصى بد او میده  ،افب دی او را ا ن گى مح ود
مادى فراتر برده و در عالمى فوقالعاده وستی فترو متىبترد و ا
ینجا هد او را بد خودسا ى دعوت میهن  ،پردههاى خودخواهى،
خودبینى ،تع ب و هوى و هو را ا مقابل چشم جانن هنتار
مى ن  ،و حقایقى را مىبین هد هرگن رزل ا یا رتادر بتد درر
ینها نزود .در پرتو این نور می توان راه ن گى ختود را در میتاا
مردم پی ا هن  ،و ا بسیارى اشتزاهات هد دیگراا بد خاطر ی و
طم  ،تفار مح ود مادى ،و یا شلزد خودخواهى و هوى و هتو
بد یا گرفتار ش ه انت  ،م توا و محفتوو بمانت ( .)25انستاا
برخوردار ا چنین حیاتی شرق در محزت و رتر الهتی نت گی
میهن و جن خیر و سعادت نمییاب  .عقل و اراده انساا در ایتن
حیات ،در افقی دور ا دستر دیگراا هتارگر استت گرچتد در
ظاهر یناا چنین وارعیتهایی یشاار نیست .پتا ایتن شتعور و
اراده ،فوق شعور و اراده دیگراا بوده و ناگنیر منشأ دیگرى دارد
هتتد همتتاا حیتتات پتتار و جتتاوداا انستتانى استتت .در نتیجتتد،
انساا هتای دارای علتم و ایمتاا و ینتانی هتد پروردگتار ختود را
شناختد و با این شناخت ا شیر او رط عالرد نمتودهانت  ،داراى
حیاتى فوق حیات سایر انسااها هستن  .این انسااها امتوری را
درر مىهنن هد در وُس و طارت دیگراا نیست و چینهایى را
اراده مىهنن هد دیگراا ا اراده هردا یا عاجنن  .در ایتن جتا
توجد بد چن ناتد ضروری است:
 حیات طیزد ،حیاتی ج ی است :حیات پار مطترحشت ه در
رریا ،حیاتی ج ی است هتد ستنخیتی بتا حیتات طزیعتی
حیوانی ن ارد .عالمد طزاطزایی در تفسیر شریف "فَلَنُحْیینَّدُ
حَیاةً طَیزَةً" مینویسن  :در این جملد حیات ،بد معناى جاا
ان اختن در چین و افاضد حیات بد یا است ،پا این جملتد
با صراحت لفظن د لت دارد بر ایناد خ اى تعالى متؤمنى
را هد عمل صالح هن بد حیات ج یت ى شیتر ا یا حیتاتى
هد بد دیگراا نین داده ن ه میهن و مق ود این نیست هد
حیاتن را تغییر میده  ،مثالً حیات خزیث او را مزت ل بتد
حیات طیزى میهن هد اصل حیات همتاا حیتات عمتومى
باش و صفتن را تغییر ده  ،یرا اگر مق ود این بود هتافى
بود هد بفرمای « :ما حیات او را طیب میهنیم» ،ولى اینطور
نفرمتتود ،بلاتتد فرمتتود« :متتا او را بتتد حیتتاتى طیتتب ن ت ه
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 حیات طیزد در همین دنیا حاصل میشود :با ت بر در یید 97
سوره نحل "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَهَرٍ أَوْ أُنْثتى وَ هُتوَ مُتؤْمِنٌ
فَلَنُحْیینَّدُ حَیاةً طَیزَةً وَ لَنَجْنِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَتنِ متا هتانُوا
یعْمَلُواَ" ،درمییابیم هتد حیتات معنتوی و طیتب مختتص
یخرت نیست ،بلاد با تحقب شرایط در همین عتالم حاصتل
متتیشتتود .یتترا ا ینجتتا هتتد ایمتتاا و عمتتل صتتالح ا امتتور
معنویای هستن هد در همین عالم تحقب مییابن  ،بدناچار
حیات طیزد مترتب بر ایماا و عمتل صتالح نیتن در همتین
عالم محقب میشود .الزتد ییار این حیات معنوی در یخترت
ظهور مییاب  .یرا ینچد خ اون ا نعمتت هتای معنتوی بتد
بن گانن در یخرت عطا میهن  ،نتای نعمتتهتای معنتوی
عطاش ه او در همین دنیاست .چناناد ذیل ییتد هریمتد هتد
سخن ا جنای نیاوتر ا عمتل در یخترت را مطترح نمتوده
است ،مؤی این بیاا است.
 حیات طیزد ییار وی ه ای شیر ا حیات ظتاهری دارد :متومن
در پرتو ایماا و عمل صالح بد حیات طیزد دست مییاب هد
دستاوردهای یا عزارتن ا :
 نورانیت دل :یای ا ییار حیتات طیزتد ،نورانیتت دل انستاااست؛ نورانیتی هد انساا با یا طتی طریتب تعتالی متیهنت .
خ اون متعال در یید  28سوره ح یت متیفرمایت " :یتا أَیهَتا
الَّ ینَ یمَنُوا اتَّقُوا اللَّدَ وَ یمِنُوا بِرَسُولِدِ  ...یجْعَلْ لَاُمْ نُوراً تَمْشُواَ
بِدِ"؛ اى هسانى هد ایماا یوردهایت ! ا خت ا پتروا داریت و بتد
پیامزر او بگروی تا  ...براى شما نورى ررار ده هد بد [برهت]
یا راه سپری  .همچنین در یید  122سوره انعتام متیفرمایت :
"أوَ مَنْ هااَ مَیتاً فَأَحْییناهُ وَ جَعَلْنتا لَتدُ نُتوراً یمْشتی بِتدِ فِتی
النَّا ِ هَمَنْ مَثَلُدُ فِی الظُّلُماتِ لَیاَ بِخارِجٍ مِنْها هَت لِنَ ُیتنَ
لِلْاافِرینَ ما هانُوا یعْمَلُواَ"؛ ییا هستى هتد مترده [دل] بتود و
ن هاش گردانی یم و براى او نورى پ ی یوردیم تا در پرتو یا
در میاا مردم راه برود ،هماننت هستى استت هتد گرفتتار در
تاریای هاست و ا یا بیروایمت نى نیستت ایتنگونتد بتراى
هافراا ینچد انجام مىدادن  ،ینت داده ش ه است.
 استغراق در نعمتهای معنتوی :صتاحب ایتن حیتات طیتب،مستغرق در نعمتهای معنوی است .حقایب را متیبینت و در
خود عنت و هرامت مییاب ؛ چرا هد بد مع ا عظمتت مت تل
ش ه است.
 مشاه ه ملاوت :ا جملد دستاوردهای سلور الهتی و وصتولبد حیات طیزد ،مشاه ه ملاوت است؛ چناناد ییتد  25ستوره
انفال" ،وَ اعْلَمُوا أَاَّ اللَّدَ یحُولُ بَتینَ الْمَترْءِ وَ رَلْزِتدِ وَ أَنَّتدُ إِلَیتدِ
تُحْشَترُواَ"؛ و ب انیت خ اونت میتتاا انستاا و رلتتب او حائتتل

19

مىشود ،و همد شما (در ریامت) نند او گردیوری مىشتوی »،
بر ایتن مشتاه ه ملاتوتی د لتت دارد .ایتن علتم بتد احاطتد
حب تعالی و حائلیت او بین انساا و رلزن هد مح ول حیتات
طیزد است ،برترین مرحلد علم و شهود ملاوت است (.)26
انساا مؤمن در سیر متعالی خوین هد با طتی مراتتب تعتالی
معنوی ،تول ی بع ا تول مییاب  ،در وار مؤی بد روحی ج یت
ش ه هد حیات طیزد پرتو یا است .بد بیاا دیگر ،اگر حیات طیزد
حیاتی ج ی و فوق حیات معمولی و منشأ ییاری بتا ار شتمن
برای مؤمن است ،در حقیقت مؤمن حائن روح ج ی ی ش ه هتد ا
پرتو یا روح ،این حیتات و ییتارش پ یت ار شت ه استت .خ اونت
متعال در یید  22ستوره مجادلتد در وصتف مؤمنتاا متیفرمایت :
"أُولئِنَ هَتَبَ فی رُلُوبِهِمُ الْإیمااَ وَ أَیت َهُمْ بِترُوحٍ مِنْتدُ وَ یت ْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِت ینَ فیهتا رَضِتی اللَّتدُ عَتنْهُمْ وَ
رَضُوا عَنْدُ أُولئِنَ حِنْ ُ اللَّدِ أَ إِاَّ حِنْ َ اللَّتدِ هُتمُ الْمُفْلِحُتواَ"؛ در
دل اینهاست هد [خ ا] ایماا را نوشتد و ینها را با روحى ا جانتب
خود تأییت هترده استت ،و ینتاا را بتد بهشتتهتایى هتد ا یتر
[درختاا] یا جویهایی رواا است درمییورد؛ همیشتد در ینجتا
مان گارن ؛ خ ا ا ایشتاا خشتنود و ینهتا ا او خشتنودن ؛ ایناننت
حن خ ا .یرى ،حن خ است هد رستگارااان .
بنابر ینچد هد بیاا ش  ،فراین شالگیری حیتات طیزتد در
انساا بد این صورت است هد با ورود بد فضای دین اری و ایماا
و تمان در این فضا ،مرتزد فائقد روح او هد بدصورت استع اد در
وی نهفتد است ،شاوفا میشود .یمره ار شتمن ایتن شتاوفایی،
ظهور حیاتی معنوی و طیب است هد فوق حیات ظاهری است.
حیات طیزد نشأت گرفتد ا روحی ج ی در انساا است هد این
روح گرچد ا حیتث نوپ یت یاش ج یت استت ،لاتن در وارت
مرتزد فائقد روح است هد با فراهم ش ا بستر مناستب ،بتد اذا
الهی پ ی ار شت ه استت .ایتن بعت شاوفاشت ه منشتأ پیت این
حیاتی معنوی و متعالی (حیات طیزد) در انساا میگتردد .ایتن
روح هماا «روح ا یماا» است هد با اجابت دعوت خ ا و رسول
و با ایماا و عمل صالح و همچنین شاوفایی عقل ،ا جانب خ ا
افاضد ش ه و بر شاخسارش شاوفدهای حیات طیزد میشاف و
انساا وارعی را بد ظهور میرسان .
در نگاهی وار بیناند و برخوردار ا ب تیرت معنتوی ،هرگتاه
انساا در همین دنیا بد همتال انقطتاع نائتل شتود و بتد معت ا
الهتی
عظمت (خ اون متعال) مت ل گردد و روح او بد عن ر
مُعلَب ،و ا باطن خود مورد نجوای الهی ررار گیرد و در پیشتگاه
خ ا ریام بد ص ق عزودیت نمای و محقِب بد حقایب اهل رر و
در مسلن اهل ج وار شود ،بدنحوی هتد وِردش ورد واحت
در یاد حضترت دوستت استتغراق یابت و در ایتن مرحلتد همتد
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حجا ها ا پین چشم او برداشتد شتود و بتا وصتول بتد مقتام
معرفت توحی ی ،خ ا را بد عیاا در مظاهر مشتاه ه نمایت و ا
شیر خت ا جت ا شتود و تجلتی عظمتت الهتی ،او را در مرارزتتی
خائفاند فترو بترد و شایتت یمتال او مرافقتت انزیتا و استتقرار در
«فی مَقْعَ ِ صِ ْقٍ عِنْ َ مَلینٍ مُقْتَ ِرٍ» باش  ،بد حیتات طیزتد بتار
یافتد و بد حیات معنوی رستی ه استت ( .)26انزیتاء و اوصتیای
الهتتی هتتد برتتترین م ت اق انستتاا هامتتلان ت  ،ا مقتتام شتتام
برخوردار هستن  .روح یناا بد فعلیت محض رستی ه
روح الق
است و بر این اسا با ترین رتزد حیتات طیزتد را ا یاِ ختود
هردهان  .رسول اهرم (ص) و ائمد مع ومین هد مزین هالم الهی
هستن  ،روش ن گی ررینی و سزن نت گی انستاا را در رالتب
سخناا و ان ر های اخالری و حایماند بد ما ارائد هردهانت و متا
بای صحیحترین سزن ن گی را ا سنت و سیره این بنرگاا هد
نموند های وارعی انساا هامل هستتن فترا گرفتتد و در نت گی
خود بد هار بریم.
بحث و نتیجهگیری
ناتوانی تم ا صنعتی در بریوردا نیا های معنوی و ار شتی
انستتاا معاصتتر و در نتیجتتد ظهتتور بحتترااهتتا در فضتتای ذهتتن
یدمیاا ،موجب ش ه است تا بار دیگر ،دل های مضطر متوجد
وسیلدای شود تا انساا دورافتتاده ا اصتالتهتای ختوین را ا
گردا وحشتنار هنونی نجات ده  .شیوه استفاده نادرستت ا
تم ا و تانولوهی ج ی  ،یای ا عوامل مهم شفلتت یدمیتاا ا
اصلیترین ساحت وجودی خود ،یعنی روح ملاوتی استت و در
نتیجد باعث فروپاشی بنیتادهتای اختالق و معنویتت در جهتاا
معاصتتر بتتوده استتت .در ایتتن میتتاا ینچتتد نگتترااهننتت ه و
هش اردهن ه است ،سربریوردا هینها ،مسلنها و فررتدهتای
عرفانی گوناگونی است هتد در رالتبهتا و مت لهتای متنتوع و
ج ا عرضد میشود؛ در حالی هد هیچ بهره ای ا حقیقتت بتد
مخاطزاا همال جوی خود ارائد نمیهنن  .جنزنهتای معنتوی
نوظهور شامل طیف وسیعی ا جنزشها هستن و در میاا ینهتا
بسیاری ا انواع جنزشهای اجتماعی دی ه میشود .برخی ا ینها
یرمااگرا هستن  .برخی دیگر واپسگرا هستن ؛ مانن جنزشهایی
هد با گشت بد سنتهای ههتن را بتد همتراه نفتی دستتاوردها و
تجربیات تا ة بشری مورد تأهی رترار متیدهنت  .برختی دیگتر
محافظدهار هستن ؛ نظیتر برختی ا گرایشتهای جنتزن ع تر
ج ی هد میهوشن مادیات و موفقیت را بتد عنتواا یرمانهتای
بشری معرفتی هننت و نظتام نت گی هنتونی و تمت ا لیزترال
دموهراسی را بهترین م ل ن گی میدانن  .جنزشهای معنتوی

نوین معمو ً تلفیقی میاا تفارات هناراا سال پتین شترری و
تفار ص ها سال پین شربی است و الگوهای این تلفیب ا اواخر
ررا نو دهم و اوایل ررا بیستم طراحی ش ه است .با توجد بتد
ایناد در این تلفیب ها ،مزانی تم ا شر بتد عنتواا چتارچو
اصلی اتخاذ ش ه و دی گاههتای نوظهتور ا معنویتت شترری در
این چارچو با تولی ش ه است ،معمو ً معنویتهتای نوظهتور
مزتنی بر مزانی م رنیتتد و پستتم رنیتتد نظیتر ساو ریستم،
اومانیسم ،لیزرالیسم و ساینتیسم هستن و با شاخ های حیات
دنیوی شر تطزیب پی ا میهنن  .در استالم ،بتین معنویتات و
امور مادی ،مر ی وجود ن ارد و اسالم ،مر ی میاا امور ر ستی
و امور دنیایی رائل نش ه استت .در صتورتی هتد در بستیاری ا
عرفاا ها ،این مر بن ی وجتود دارد .پیتامزر اهترم (ص) بتد متا
یموختن هد چگوند در سراسر ن گی ،معنتوی باشتیم و حتتی
خوا و خورار و تفریح را بد امتور معنتوی تزت یل هنتیم .در
عرفاا اسالمی ،هار هردا ،در خوان ا و تمتام اعمتال دیگتر
ن گی ،همد عزادت محسو متیشتود و عرفتیتترین امتر بتد
ر سیترین عمل تز یل میشود.
در الهیات اسالمی ،معنویت گوهر اصتلی دینت اری استت و
عزارت است ا معرفت و ایمتاا بتد شیتب و تزیتین توحیت ی ا
نظام هستی و مزتنی ستاختن اَعمتال جتوارحی و جتوانحی بتر
همین پاید و بنیاا .این معنویت یربنتای عزتادات و اخالریتات
است و بر اسا معرفت اسالمی ،معنویت پاید سالمتی جستم و
روح است.
با توجد بد نقن سزن ن گی اسالمی در سعادت انستانها و
بررراری تربیت دینی مطلو جهت نیل بد هت ف شتایی خلقتت
هد همتاا عزتادت استت ،پیشتنهاد متیشتود هتد ختانوادههتا،
هارشناساا و ستایر نهادهتای یمو شتی و فرهنگتی بتد بستط و
گسترش سزن ن گی اسالمی در میاا افراد در رالتب سیاستت
گ اریها ،برنامد رینیها و جهتتگیتریهتای علمتی ،فرهنگتی،
معنوی و سیاسی ار ام نماینت تتا نستلی فرهیختتد ،مستئول و
منطزب با معیارهای نتا استالمی تربیتت شتون تتا عتالوه بتر
برخورداری ا سالمت معنوی ،بد درجتات بتا ی حیتات طیزتد
دست یابن .
عدم تعارض با منافع مطالعات مشابه
نتای حاصل ا این مطالعتد بتا منتاف دیگتر نویستن گاا و
محققاا در تعارض نمی باش .
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Abstract
The concept of health has wide dimensions such as physical, mental, social, emotional, spiritual, etc., which
requires the recognition and preservation of these dimensions. The present paper survey how to achieve
spiritual health underthe Quran teachings and Islamic lifestyle. In this paper, which method is DesceriptiveEvolutional study, findings suggest that individual and collective health, and especially spiritual health, have
been raised in a transcendental Islamic culture as a value. Signs of spiritual health appear in the three
component includes security, felicity and dignity, and if individuals can reveal these signs in their path to
their lives, they have come to the forefront of spiritual health. In the religious and Quran teachings, The way
of discovering and strengthening spiritual health is through worship of the goddess. Because worship is a
kind of meditation and Upgrade yourself, which is meat to act as an integral part of itself, which is itself a
Self-fulfillment. Considering that spiritual health is the main axis of Islamic lifestyle, one of the most
important indicators of Islamic lifestyle is faithfulness and good practice, and we will need both of them to
achieve the hayate-tayyebeh or the most completeIslamic lifestyle.
Key words: health, spiritual health, Islamic lifestyle.
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