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Abstract 
Introduction: Spiritual health is explained as the fourth dimension of health based 
on the cultural and religious contexts and religious thinkers of each society. 
Therefore, the purpose of this study is to explain the indicators of spiritual health 
from the perspective of Imam Ali. 
Method: This descriptive-analytical study is a qualitative content-oriented analysis 
that collects some of the valuable sayings of Imam Ali from authentic texts and the 
indicators of spiritual health from the perspective of Imam Ali. It is included in the 
five axes of spiritual health in the study of Kharashadizadeh et al. (2015) and 
empirical references to spiritual health. In this study, first-hand and authentic texts 
have been used. This means that by searching in databases and based on the study 
of Kharashadizadeh et al. Using the keywords of Imam Ali, in the narrations, the 
words of Imam Ali have been retrieved and, while documented, it has been studied. 
Results: Imam Ali, while paying attention to the interaction of body and soul with 
each other, had particular statements on the five axes of romantic creationism; 
Religious rationality, Mental balance, Conscientiousness, and heresy can be 
evaluated. 
Conclusion: The research results in the above five axes showed that spiritual health, 
in the words of Imam Ali, has fundamental differences from spiritual health based on 
other cultures. Therefore, according to the Imam Ali community of medical sciences, 
to achieve patients' physical health, it is necessary to pay special attention to the 
interaction of body and soul and to pay special attention to empirical references to 
spiritual health to promote and evaluate spiritual health. 
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 چکیده
 ياجامعه هر دینی اندیشمندان و مذهبی و فرهنگی يهانهیزم براساس سالمت چهارم بعد عنوان به معنوي سالمت: مقدمه: مقدمه
 .باشدیم ع علی امام منظر از معنوي سالمت يهاشاخص تببین مطالعه این هدف لذا. شودیم تبیین
 ارزشمند سخنان از بخشی گردآوري به که باشدیم دار جهت کیفی محتوي تحلیل نوع از و تحلیلی توصیفی مطالعه این :کار روش

 محور پنج در که شودیم شامل را) ع( یعل امام منظر از معنوي سالمت يهاشاخص و پرداخته معتبر متون از) السالم علیه( علی امام
 متون از مطالعه دراین. است شده بیان معنوي سالمت تجربی ارجاعات و) 1394همکاران ( و زاده خراشادي مطالعه در معنوي سالمت

 انهمکار و زاده خراشادي مطالعه براساس و اطالعاتی پایگاههاي در جستجو با که معنی بدین. است شده استفاده معتبر و اول دست
 ندسازي،مست ضمن و پرداخته) السالم هی) علعلی امام سخنان بازیابی به روایات در ،)السالم علیه( علی امام يهادواژهیکل از استفاده با

 .است گرفته قرار بررسی مورد
 عاشقانه؛ گرایی خالق محور 5 در که داشته ياژهیو بیانات یکدیگر، بر روح و جسم متقابل اثر به توجه ضمن) ع( یعل امام :هایافته

 .است ارزیابی قابل نگري آخرت و گرایی وظیفه روانی؛ تعادل دینی؛ عقالنیت
) ع( یعل امام کالم در معنوي سالمت که داد نشان فوق گانه پنج محورهاي در شده انجام پژوهش از حاصل نتایج :گیري نتیجه
 براي ،)ع( نیرالمؤمنیام کالم براساس پزشکی علوم جامعه لذا. دارد هافرهنگ دیگر اساس بر معنوي سالمت با اساسی يهاتفاوت
 و رتقاا براي معنوي سالمت تجربی ارجاعات به و توجه روح و جسم متقابل اثر به است ضروري بیماران جسمی سالمت به یابی-دست

 .باشند داشته ویژه توجه معنوي سالمت ارزیابی

 :کلیدي واژگان
 معنوي سالمت

 روح
 )ع( علی امام

 پزشکی علوم جامعه
 جسم

مقدمه
 از مفاهیم بنیادي در ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی يسالمت معنو

ازمان جهانی بهداشت، به میالدي توسط س 1979و در سال  )1(بوده 
عنوان رکن چهارم سالمت مطرح گردیده و در معاهده کپنهاك براي 

. )2(اروپایی قرار گرفته است  يهادولتتوسعه اجتماعی مورد توافق 
 را سالمت معنوي یگت زندیفیاز ابعاد ک یکیبهداشت  یسازمان جهان

مار را بدون توجه به ارزشها و یبه ب یستیدگاه مکانیو د کندیممطرح 
 ندازد یرا به خطر م يند بهبودیچرا که فرا ،ردیپذینماعتقادات فرد 

)3(. 
. باشدیم يو معنو یاجتماع ،یروان ،یسالمت انسان داراي ابعاد جسم

ها سالمت معنوي با دیگر ابعاد سالمتی ارتباط تنگاتنگی داشته و بر آن
ر ابعاد سالمتی به شما ینترمهمجزو  توانیمگذارد. این بُعد را تأثیر می

هایی مانند ثبات در زندگی، صلح، تناسب و هماهنگی آورد که با ویژگی
ط جسم و جان، احساس ارتباط نزدیک با خود، خدا، جامعه و محی

اي بر توانیمبا وجود آنچه بیان شد تعاریف متعددي  .شودمشخص می
 بیان کرد.و اعتقادات فرد هاارزشبر اساس فرهنگ، سالمت معنوي 

 يهابرداشتکه در جوامع امروزي افراد  اندکردهمختلفی بیان  مطالعات
مختلفی از معنویت دارند به بیان دیگر اهداف معینی را از معنویت دنبال 

. هرچند مطالعات متعددي در زمینه تبیین مفهوم و )5, 4( کنندیم
ابعاد سالمت معنوي انجام شده است، اما هنوز اجماع کاملی بر روي آن 

 .)6(بوجود نیامده است 
اط ارتبسالمت معنوي از دیدگاه اسالم، در واقع ارتباط بنده با خداست، 

، و فرهنگ ایرانی اسالمی از )7( و اتصال معنوي انسان با خالق است
جدانشدنی بوده  یوندهايپگذشته تا به امروز با مفهوم معنویت داراي 

به صورتی که رسیدن به مدارج باالي علوم انسانی و طبابت در گرو 
در و سالمت معنوي نیز مفهومی  )7( دانش فلسفه و کالم بوده است

راستاي خدمت رسانی به سالمت جسم انسان بوده و اهمیت و جذابیت 
. سالمت معنوي، )8( باشدیمآن نیز به دلیل عدم هزینه و کارایی آن 

ز طریق ا نزدیکی به خالق است که بیمار یريگجهتیک فرایند پویا با 
برقراري ارتباط عالمانه، عاقالنه و عاشقانه با خود، خالق و دیگران، معناي 

. او بر روي این پیوستار وضعیتی تعالی کندیمبیماري خود را خلق 
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 و همکاران زاده خراشادي

عاشقانه،  ییگراخالقاز  هایییفیتکدهنده، در هر نقطه درجات و 
را داراست که سبب ایجاد  ينگرآخرتو  گرایییفهوظعقالنیت دینی، 

تعادل روانی در طی بیماري و اتصاف روح به صفات خالق هستی 
 باشدیممورد  30. ارجاعات تجربی سالمت معنوي در بیمار گرددیم

که شامل: پرستش خالق، تقرب گرایی، تقدس اخالقی، تسلیم در برابر 
ي، حکمت الهی، انجام اعمال عبادي، توجه به صفات خدا، رضایتمند

شکرگزاري، تقدیرگرایی، والیت مداري، تبعیت از درمان، حرکت به 
از درد  تأثر، آزاريیباجتماعی،  هايیتمسئولسوي کمال، انجام 

دیگران، دعا براي سالمتی دیگران، آرامش با یاد خدا، نداشتن مشکالت 
روانی، ثبات شخصیت، خودشناسی و خودآگاهی عرفانی، کرامت نفس، 

دفمندي و هوشمندي عالم، جستجوي حکمت، تعادل هویت بیمار، ه
در امور دنیوي و اخروي، آگاهی از دشمنی شیطان، پرهیز از دنیاي 
حرام، اولویت دادن به امور اخروي، پایداري و برتري زندگی پس از مرگ 

 ی، خودآگاه(پیش آیندها) الزمه محقق شدن سالمت معنوي. باشدیم
 يت مادیماه درك :سه طبقهن خصوص یاست که در ا یو خودشناس

مطرح درك مختار بودن  و ، درك کرامت روحانیانسان يو معنو
ات ی، خصوصبیماردر صورت کامل شدن سالمت معنوي در . باشدیم

سالمت معنوي  يامدهایکه به عنوان پدر او ظهور خواهد کرد  یمشخص
، طهارت دائمی فراگیر، گريیفهخل :طبقه 4شناخته شده و شامل 

 .)9( باشدیمدائم  گرایییمعنجاودانگی و 
سالمت  يهامؤلفهکه  اندنموده) بیان 1400اسکندري و همکاران (

مبدأشناسی، راهنماشناسی و معادشناسی  ياهستهمعنوي در سه مقوله 
طبقه بندي شدند. در تببین مؤلفه راهنماشناسی، شامل دو مقوله اصلی 

الگوي نظري) و ادب تطبیقی با انبیاء و ( یمکرادب تطبیقی با قرآن 
. حضرت علی (ع) )10(الگوي عملی) را مطرح نمودند معصوم (چهارده 

ین ا به عنوان اولین امام شیعه جایگاه رفیعی در تبیین مبانی دارند. لذا
سالمت معنوي براساس  يهاشاخص با هدف تبیین مطالعه کیفی

به دنبال  )ع( ) از منظر امام علی1393و همکاران ( زادهيخراشادمطالعه 
 .باشدیمشناساندن و بیان ماهیت سالمت معنوي 

 کارروش 
ت دار جه این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوي کیفی

ا ی يک تئوریه با یاول ي. در تحلیل محتواي کیفی کدگذارباشدیم
ل یتحل ی. سپس در طشودیمآغاز  یمطالعات مرتبط قبل هايیافته
 هادادهاز  هاتمتا  دهدیمغرق شده و اجازه  هاداده، محقق در هاداده

 کیا توسعه ی یاعتباربخش معموالًکرد ین روی. هدف ا)11(جاد شوند یا
است. مطالعه حاضر تحلیل مفهوم سالمت معنوي  يا تئوریچارچوب 
) 1394اسالمی از مطالعه خراشادي زاده و همکاران ( يهاآموزهبراساس 

به عنوان ابزار اصلی دریافت، دسته بندي و خالصه سازي محتوي 
ع) گرداوري ( یعلانتخاب شده است. سخنان امام  ع)( یعلسخنان امام 

 شد.
در مطالعه حاضر سعی شده تعریف سالمت معنوي و ارجاعات تجربی 
آن براساس مطالعه خراشادي زاده و همکاران، در سخنان گهربار امام 

براي دستیابی به  قرار گیرد. یابیارزشعلیه السالم)، مورد نقد و (علی 
، SIDفارسی همچون  اطالعاتی هايیگاهپااین موضوع جستجو در 

Magiran ،Civilica ،علم نت، نورمگزی، پرتال جامع علوم انسان ،
 انجام شد. رانداكیا

منشاء است. این تحلیل  -در این مطالعه تحلیل تئوري هادادهتحلیل 
 کندیمکه محقق سعی  شودیمبوسیله عقاید یا فرضیات خاصی هدایت 

را قبل از تحلیل کردن  هادادهآنها را بررسی کند. گرچه محقق 
مشخص  هاداده، اما طبقات تحلیلی از قبل و بدون توجه به خواندیم

منشاء ساختارمندتر است. لذا پایایی  -شده است. رویکرد تئوري
بیشتري دارد. به این دلیل که همان نتایج قبلی، بدون توجه به فرد 

لعه . لذا ابزار استفاده شده در این مطا)11( شودیمکدگذار پیگیري 
اسالمی خراشادي زاده و  يهاآموزهابزار سالمت معنوي براساس 

ده ش ییدتأکه روایی و پایایی آن در مطالعات متعدد  باشدیمهمکاران 
معنویت، سالمت، خالق،  هايیدواژهکلاست. با استفاده از این ابزار و 

، انسان، هدف، تعالی، آخرت، قیامت، پرستش، یفهوظ عشق، عقل، روان،
عربی آنها  يهامعادلتقدیر، رضاي خدا، مرگ، والیت، تسلیم، کرامت، و 

سخنان امام علی ع در متون دینی از جمله االیمان، الحب، التوکل، 
 ز نرما الرضا، التسلیم، التفویض، العقل، العلم، الحق، ایاك، احذرو...

و پس  یابیباز ثیاز جمله جامع االحاد یالممحتلف علوم اس يافزارها
و مشخص شدن ارتباط آن با مبحث مورد نظر مورد  قیاز ترجمه دق

به صورت تحلیلی در ابزار سالمت  هادادهتحلیل  استفاده قرار گرفت.
معنوي قرار گرفت و موارد مشابه و متضاد ارزیابی شدند. درواقع رویکرد 

 تحلیل محتوي در این مطالعه از سطح قیاسی به سطح استقرایی بود.
)، چهار نوع صحت و درستی را در تحقیقات کیفی 1989گوبا و لینکون (

قابلیت انتقال و تاییدپذیري یا  : اعتبار، قابلیت اعتماد،اندکردهمطرح 
تصدیق. در این مطالعه براي اعتبار داده از تنوع متون مورد ارزیابی و 

توسط محققین استفاده شد. جهت قابلیت اعتماد  هادادهارزیابی مجدد 
استفاده  1393داده از ابزار سالمت معنوي خراشادي زاده و همکاران 

جهت قابلیت انتقال سعی شد تا افزایش یابد.  هادادهشد تا پایایی 
براساس سخنان امام علی ع داده شود  هایرتمزو  هاتمتوصیف کاملی از 

. دیگر فراهم شود هايیتموقعتا امکان برداشت صحیح و تعمیم داده به 
متن کامل سخنان امام علی (ع) و منبع دقیق  هادادهبراي تاییدپذیري 

، يدارامانتمطالعه شامل  مطالب ذکر شد. مالحظات اخالقی در این
 )12(، انتشار صادقانه بود. ینمؤلفرعایت حقوق 

 هاافتهی
 ییگراخالقاین مطالعه نشان داد که مستندات مربوط به پنج محور 

توکل به خدا، تسلیم اوامر عاشقانه (ایمان و حقیقت آن، خدا دوستی و 
و نواهی خدا بودن همراه با خشنودي و رضایت به مقدرات الهی، 
تقدیرگرایی و داشتن روح تعبد و در نهایت غافل نبودن از جامعه و 
دیگران و دعا و اقدام نمودن براي آنان)، عقالنیت دینی (برخورداري از 

ش تجوي داننعمتو سالمت عقل، داشتن بصیرت و روشن بینی، در جس
 یروانو حکمت بودن و رعایت تعادل در امور دنیوي و اخروي)، تعادل 

رایی )، وظیفه گمصائبداشتن آرامش روانی و صبر بر مشکالت و بالیا و (
(انجام وظایف و تکالیف در قبال خداوند، خانواده و جامعه و بهبود روابط 

رگ، پرهیز توجه به پایداري زندگی پس از م(اجتماعی) و آخرت نگري 
حرام و دوري کردن از محرمات، انجام حسنات و اولویت  يهالذتاز 

ع) قابل ارزیابی است. در ادامه ( یعلدادن به امور اخروي) در کالم امام 
 گانهپنج يمحورهابخشی اندك از کالم ارزنده این امام همام در قالب 

 .گرددیم ارائه
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 1401 بهار ،1 شماره ،14 دوره ،یخراسان شمال یمجله دانشگاه علوم پزشک

 : خالق گرایی عاشقانه1محور 
ع) در خصوص این محور سخنان گهرباري دارند که در قالب ( یعلامام 

عناوین مرتبط نظیر؛ ایمان و حقیقت آن، خدا دوستی و توکل به خدا، 
تسلیم اوامر و نواهی خدا بودن همراه با خشنودي و رضایت به مقدرات 
الهی، تقدیرگرایی و داشتن روح تعبد و در نهایت غافل نبودن از جامعه 

 مستندات .)13( گرددیمو اقدام نمودن براي آنان، بیان و دیگران و دعا 
 ع) عبارتند از:( یعلکالم امام 

ه کدند یعلی علیه السالم پرسطبق نقلی ازامام ایمان و حقیقت آن: 
مَانُ َمعْرَِفۀٌ ِبالَْقلْبِ َو إِْقرَاٌر بِاللِّسَانِ َو عَمٌَل یست؟ َفقَاَل اَلْإِ یمان چیا

، اعتراف و یلبمان عبارت است از: شناخت قیفرمود: ا؛ پس  انِ کبِالَْأرْ
مان یاطبق این بیان شریف  .)14( اقرار به زبان، عمل با اعضاء بدن

را در خود داشته باشد  هانشانهن یس اکه هر کدارد  یهائنشانه یقیحق
در سخن دیگري امام (ع) ارکان ایمان را ذکر  است. یقیمؤمن حق

الّله،  یضُ األمرِ إلَیاللّه، وتَفو یلُ علَ کانٌ أربعَۀٌ: التَّوکمانُ َلهُ أریاإل: کندیم
ن دارد: کمان چهار ریا ؛مُ ألمِر اللّه عزوجلیوالرِّضا بِقَضاء الّله، والتِّسل

م ، و تسلیخدا يبودن به قضا یار به خدا، راضک يل بر خدا، واگذارکتو
توکل  امام در این بیان گهربار. )15(دستورات خداوند عز و جل بودن 

به خدا، تسلیم اوامر و نواهی خدا بودن همراه با خشنودي و رضایت به 
مقدرات الهی، تقدیرگرایی و داشتن روح تعبد را از لوازم ایمان به خالق 

 .شماردیبرم
ع) خدا دوستی را نیکوترین و ( یعلامام خدا دوستی و توکل به او: 

 أَلَذُُّه وَ اَلْجَنَّۀِ  یءٍ فِیبُ شَیأَطْ: نمایدیملذیذترین چیز در بهشت معرفی 
 ذترینیلذو  ترینیکن؛ نَیَاللَّهِ وَ اَلَْحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَْلعَالَمِ یحُبُّ اَللَّهِ وَ َالُْحبُّ فِ

چیز در بهشت محبت و دوستی خداوند و دوستی در راه خدا و حمد و 
: فرمایندیم. دربیان دیگر )16( باشدیمستایش براي پروردگارجهانیان 

ءٍ ِإالَّ یشَ یعَلَطْلُعُ یءٍ إِالَّ اِحْتَرَقَ وَ نُورُ اَللَّهِ الَ یشَ یُمرُّ عَلَیحُبُّ اَللَّهِ َنارٌ الَ 
؛ دوستی و حب خدا آتشی است که بر هر چه بگذرد آن را أَضَاءَ

 نمایدیممگر این که روشن و نورانیش  تابدینمو بر هیچ چیز  سوزاندیم
. در سخن دیگري امام (ع) یکی از ارکان ایمان را توکل بر خداوند )16(

ن کمان چهار ریا ؛اللّه یلُ علَکانٌ أربَعۀٌ: التَّوکماُن لَُه أریاإل: کندیمذکر 
 .)15(داوند است ل بر خکتو که یکیدارد

تسلیم اوامر و نواهی خدا بودن و پذیرش والیت خدا و فرستادگانش 
ِر مُ ألمیوالتِّسلمام علی (ع) (والیت مداري): چهارمین رکن ایمان از نظر ا

. طبق )15(؛ و تسلیم دستورات خداوند عز و جل بودن است اللّه عزوجل
 مارندشیبرمع) بیست ویژگی براي محبین اهل بیت ( یعلروایتی امام 

که ده مورد مربوط به دنیا و ده مورد مخصوص آخرت است. ایشان در 
اَْلعِلْمِ،  یا، وَ اَْلحِْرصُ عَلَیاَلدُّنْ یفَالزُّهْدُ فِ : فرمایندیمدنیا  هايیژگیوبیان 

اُط َالنَّشَاَلْعِبَادَةِ، َو اَلتَّْوبَُۀ قَبَْل َالْمََماةِ، وَ  ینِ، َو اَلرَّغْبَۀُ فِیَالدِّ  یوَ اَلَْورَُع فِ
هِ، یَالنَّاسِ، وَ اَْلحِفْظُ لِأَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْ يدِیأَ یأْسُ مِمَّا فِیلِ، وَ َالْیامِ اَللَّیقِ یفِ

زهد در دنیا، حرص بر عمل، ورع در دین، رغبت ؛ ا، وَ اَلسَّخَاءُیوَ بُغْضُ اَلدُّنْ
 آنچه در در عبادت، توبه پیش از مرگ، نشاط در قیام لیل، نا امیدي از

 تدست مردم است، حفظ امر و نهی الهی، بغض نسبت به دنیا و سخاو
؛ کسی که ما را دوست دارد پس عْمَلْ بِعَمَلَِنایَمنْ أَحَبَّنَا َفلْ. )17(داشتن 

 .)18(شبیه ما عمل کند 
ِض یووَالتَّفْ یکلِ عَلَکبِالتَّوَ یَاللّهُمَّ ُمنَّ عَلَ رضایتمندي و تقدیرگرایی: 

 لَ ما َاخَّرْتَ وَ یال اُحِبَّ تَعْج یحَتّ  كمْرِألمِ یوَ التَّسْل كوَالرِّضا بَِقدَرِ یکاِلَ

ل بر خودت، و واگذاشتن کا به تویخدا؛ نَیالْعاَلم ا َربَّ یرَ ما عَجَّْلتَ یالتَاْخ
نّت م منم در برابر امرت بر یرت، و تسلیبه تقد يبه نگاهت، و خشنود

ر آنچه را در آن شتاب ی، و تأخیر انداختیتا شتاب آنچه را تأخ گذار،
ضُ األمِر یتَفو و. )15( انیپروردگارجهان يدوست نداشته باشم، ا يردک
 يبودن به قضا یار به خدا، راضک يواگذار ؛الّله، والرِّضا بِقَضاء الّله یإلَ

. در )15(دو رکن، از چهار رکن ایمان از نظر امام علی (ع) است  خدا
؛ در رضایت خداوند ُۀ اَلْمَطُْلوبِیلَِّه غَارَِضا َال یفِسخن دیگري فرمودند: 

؛ آزاد کن (طلب بِقََدرِهِ كتَحَرَّ ِرضَا اَللَّهِ بِرَِضا. )17(نهایت مطلوبیت است 
. امام )19(کن) رضاي خدا را با رضایت خود به تقدیر او براي خودت 

: دهدیمع) نسبت به نارضایتی در مورد قضا و قدر هم هشدار ( یعل
 هاییوجچارهو  کارها ؛رِیاَلتَّْدبِ یونَ اَْلحَتْفُ فِیک یرِ حَتَّیتَذِلُّ اَلْأُمُورُ لِْلمَقَادِ 

ان انس ییجوچارهه گاه ک. تا آن حد گرددیمخوار  یالهرات یدر برابر تقد
خود به فرزندش  ينامهحضرت در  .)14( گرددیماو  كموجب هال

که آرزوي بهترین تقدیر را داشته  آموزاندیمضمن دعا براي او به ما 
ْلعَاِجلَِۀ اَ یفِ کرَ اَلْقََضاءِ لَ یَو اِسَْأْلهُ خَ كایَو دُنْ کنَیِع اَللََّه دِِاسْتَوْدِباشید: 

 ارمسپیمتو را به خدا  ياین و دنید؛ ا وَ اَلْآخِرَِة وَ اَلسَّالَمُیوَ اَلْآجِلَِۀ وَ َالدُّنْ
ن سرنوشت یا و آخرت بهترینده در دنیه در حال و آک خواهمیمو از او 

 .)14( ردیتو در نظر بگ يرا برا
و  هاشیوهدعا کردن  يدربارهع) ( علیام امدعا و اقدام براي دیگران: 

اهمیت آن روایات فراوانی دارد که خود و اصحابش را به دعا کردن به 
. جمع کردن همه سخنان حضرت و تحلیل خواندمیدرگاه الهی فرا 

آن که ایشان دعا را  اجماالً. طلبدمیدر این باب مجال دیگري  هاآن
: دانندیم؛ بهترین سالح؛ سپرمومن وکلید پیروزي ورستگاري سالح اولیا

 لدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤِْمن، ا)15( »نِعْمَ السِّلَاحُ الدَُّعاء )17(؛ اءیالدُّعَاءُ ِسلَاحُ الْأَوْلِ
ع) در شرایط ( علیامام  )15( دُ الْفََلاحیحُ النََّجاحِ وَ مَقَالِیالدَُّعاءُ مَفَاتِ )15(

مختلف دعاهاي مختلفی براي خود و جامعه و همرزمان و فرماندهان 
خود دارد به عنوان نمونه؛ در میان آتش و حرارت جنگ هم عرض 

خدایا! ما گرچه شهادت طلب کردیم، اّما فتوّت و مردانگی هم : کندمی
َحقّ. وَ إنْ للجَنِّبنَا البَغی وَ سَدِّْدنا عدّوناف اَظَهرتَنَا عَلَیخواهیم. إنْ می

؛ اگر ما را بر دشمن اَظهَرْتَهُمْ عَلَینَا فَارزُقنَا الشَّهادَه وَاعْصِمنَا ِمنَ الفِتنَه
پیروز ساختی از ستم دور بدار و بر راه حق استوار گردان؛ و اگر دشمن 

حفظ  هافتنهروزي ما گردان و ما را از را بر ما پیروز نمودي، شهادت را 
دیگري از خداوند این گونه عمومی . حضرت در دعاي )14(فرما 

: نَسأَلُ اهللاُ مَنازَِل الشَُّهداء وَمَعایَِشهَ السُّعَداء َو که نمایدمیدرخواست 
؛ از خداوند مقام شهیدان و زندگی با سعادتمندان و األنبیاءمُفارََقهَ 

اللَّهُمَّ اْجمَْع  کند:به خدا عرض می. )14(همنشینی با انبیا را خواهانیم 
 للَّذَّاتِ االشَّهَوَاتِ وَ أَهْوَاءِ  یَو مُنَ وَ قَرَارِ النِّعَْمۀِ الْعَیشِ َبرْدِ  ینَهُ فِینَنَا وَ بَیبَ

رَامَۀ؛ خدایا، ما را در کنار او کنَۀِ وَ تَُحفِ الْ یالطُّمَأْنِ یوَ رَخَاءِ الدَّعَۀِ وَ مُنْتَهَ
جاي ده در زندگانی گوارا، و نعمت پایدار، و آرزوهاي دلنشین، و 

 هايتحفهو  منتهابیلذت بخش، و آسایش فراوان و آرامش  هايهوس
. حضرت درپایان نامه خود به مالک اشتر این چنین براي )14(کرامت 

ِبالسََّعادَِة  لَکوَ  لِی یخْتِمَوَ أَنْ خواهم: از خدا می :کندمیخود و مالک دعا 
من و تو را سعادت  یان زندگیو پا؛ الرّاِجعُونْ إّنا هللاِ وَ إنّا إلِیهِوَ الشَّهَادَة 

. )14( گردیممیاو باز  يبه سو از خداییم و و شهادت قرار دهد، همه ما
ر مؤمنان نشسته یرده: نزد امکت ید ابن طاووس از ابن عباس روایس

شه یر مؤمنان، من همیام يده آمد، و گفت: اینگ پرر یبودم، شخص
ه با آن بر کاموز، یب ییدارم، به من دعا ياریبس يمارم، و دردهایب
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 و همکاران زاده خراشادي

 یقتل ویه جبرئک، آموزممی ییم، فرمود: به تو دعایجو ياری هایمبیماري
آن  ه و آله آموخت، ویالّله عل یامبر صلّ یمار بودند به پین بیحسن و حس

ا لَّمَکوَ  يرکعِنْدَها شُ کنِعَْمۀً قَلَّ لَ یلَّما اَنَْعمْتَ عَلَک اِلهی :ن استیدعا ا
مِهِ فَلَْم عِنْدَ ِنعَ يرکامَنْ قَلَّ شُیف يعِنْدَها صَبْر کۀٍ قَلَّ لَیبِبَلِ یتَنیابْتَلَ

 یلَعَ یا مَْن َرانیَو  یخُْذلنیعِنَْد َبالَِّئِه فََلمْ  يا َمْن قَلَّ صَبْریوَ  یحْرِمْنی
ها صَلِّ یعَلَ یعاقِبْنیا َفلَمْ یاْلخَطا یعَلَ یا َمنْ رَانیوَ  یفَْضحْنیَفلَمْ  یالْمَعاص

 یعَل کاِنَّ  یمِْن مََرض یَو اشْفِن یَذنْب یمُحَمٍَّد وَ آلِ ُمحَمٍَّد وَاغْفِْر ل یعَل
 يمعبود من، هر زمان به من نعمت داد يا؛ یرئٍ قَدیلِّ شَک

 يبود، و هر زمان مبتال كنار آن نعمت اندکتو در  يبرا امسپاسگذاري
نار کرم که شک يا بود، كتو نزد آن اند ي، صبرم برايم نمودیبه بال
ه صبرم نزد ک يرد، و اکاز نعمت محرومم ن یم بود، ولک هایشنعمت

 ید، ولیه مرا بر گناهان دک يمرا وا نگذاشت، ا یبود، ول كش اندیبال
بر   رد،کعذابم ن هاآنبر  ید، ولیرا بر خطاها ده مک يو ا !م نساختیرسوا

 امبیماريامرز، و از یمحمّد و خاندان محمّد درود فرست، و گناهم را ب
 کیابن عبّاس گفت: پس از . ییز توانایه تو بر هرچک یشفا ده، به درست
و و سرخ شده بود؟ و گفت: یکه رنگش نک درحالیدم، یسال آن مرد را د

ه ک یافتم، و بر سلطانیشفا  کهآننخواندم مگر  يدرد چین دعا را بر هیا
شرش را از من  جلّعزّ و  يخدا کهآنوارد نشدم، مگر  ترسیدممیاز او 

 .)20( ندبازگردا

 : عقالنیت دینی2محور 
ه خداوند به انسان مرحمت فرمود، نعمت عقل ک ینعمت ینترارزنده
رده شم یافتخارات آدم یاساس شخصیت و منشاء اصل نعمتی که .است

راه را از بیراهه و  یه آدمک بهاستگران. به وسیله این گوهر شودیم
آن خود  یو در پرتو فروغ و روشنای دهدیمصالح را از فساد تشخیص 

مستندات کالم امام  دهدیمنجات  یزندگ يهاپرتگاهو  هایکیتاررا از 
 علی براي ارجاعات تجربی عقالنیت دینی عبارتند از:

ا قَسَّمَ اللُّه سُبْحاَنهُ َبیْنَ عِبادِهِ شَیْئا اَفْضَلُ ِمْن م: نعمت عقل
 خداوند چیزي برتر از عقل در بین بندگانش تقسیم نکرده است الْعَقَلِ؛

کامل بودن  يهانشانهزیادي عقل از  نْ کمال النِعَم وُفُوُر اْلعَقْلِ؛مِ  .)19(
 .)19(عقل است  هانعمت؛ برترین اَلنِّعَمِ اَلْعَقْلُ أَفْضَلُ .)19( نعمت است

الَْعقْلُ اَقْوي . )19( عقل است هاموهبتبهترین  ؛رُ اَلْمََواهِبِ َالْعَقْلُیخَ
االِنْسانُ بِعَْقلِهِ؛ ارزش و منزلت . )19( زیربناست ینترمحکمخرد  اساسٍ؛

لعَقْلِ؛ هیچ توانگري چون عقل ال غِنی کا. )19( انسان در گرو عقالوست
 نیسرشارتر؛ بر الفقر الحُمقکالغنی العقل، و أ یإن أغن. )14( نیست
 .)14( است ينابخرد دستییته ینتربزرگاست و  ي، خردمنديتوانگر

 .)14( ستیسودمندتر از خرد ن ییچ دارایه؛ الَ أعوَد من العقلمال 
 کندیمالعَقْلُ َیهْدي و یُنْجی؛ خرد هدایت  :برخورداري از سالمت عقل

العَقْلُ ُیوْجِبُ الحََذَر؛ خرد موجب دوري از گناهان . )19( دهدیمو نجات 
ریشه عقل اندیشه و  صُْل العَقْلِ الفِکْرُ و ثَمَرتُهُ السَّالَمۀُ؛اَ. )19( شودیم

ه خرد کامل اِذا تَمَّ العَقْلُ َنقَصَ الکَالم؛ هرگا. )19( ثمره آن ایمنی است
کوشش براي  مَرةُ الْعَْقلِ العَمَلُ للنَّجاةِ؛ثَ .)14( شودیمشود، سخن کم 

مَرُة الَعقْلِ مَْقتُ الدُّنیا و قَْمُع ثَ. )17( ثمره عقل استرستگاري 
 ثمره عقل مخالفت با دنیا و ریشه کن کردن هوا و هوس است الهَوَي؛

کسی که عقلش را بر  ْن قَدَّمَ عَقَْلهُ علی هَواُه حَسُنَتْ َمساعِیهِ؛مَ. )17(
من  كفاک .)17( شودیمخواهش نفسش مقدّم دارد کارهایش نیکو 

 نی. از فایده خردت تو را همكمن ُرشد یکسُبُلَ غَ کا أوضح لم کعقل

وذ باهللا من سُبات العقل، نع .)14( راه را بر تو روشن سازدیه راه و بکبس، 
 .)14( لغزش یبه خدا، از خفتن عقل و زشت بریمیمپناه  و قُبح الزَلل.

 :مایدفریمعلیه السالم  یحضرت علداشتن بصیرت و روشن بینی: 
است  ترآسان یینایدست دادن ب از رَةِ؛یالْبَصَرِ اَهَْونُ مِنْ فِقَْدانِ الْبَصِ فَقْدُ

 ؛رَحَِم اللَُّه اْمرَأً تَفَکََّر َفاعْتَبَرَ َو اعْتَبَرَ فََأبْصَرَ. )19( نشیتا از دست دادن ب
خداوند رحمت کند کسی را که اندیشه کند پس عبرت گیرد و عبرت 

 حٌ َناصِ الْفِْکرُ مِْرآةٌ صَافِیَۀٌ وَ اِلاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ . )14( گیرد پس بصیر و بینا شود
ست ا ايیینهآاندیشه  ؛یْرِكِلغَأََدباً لِنَفْسَِک تَجَنُّبُکَ مَا کَرِهْتَُه  یوَ کَفَ

ادب نفست همین بس  يخیرخواه. و برا يادهندهروشن و عبرت بیم 
إِنَّ ذَهَاَب  .)14( یزيبپره يدیگران دوست ندار يبرا چهآنکه از 

به درستی که در رفتن کسانی که ، الذَّاهِبِینَ َلعِبْرَةٌ لِلْقَْومِ اْلمُتَخَلِّفِینَ
 مانندیمعبرتی است براي کسانی که  قطعاً) هاانسان(مرگ  روندیم
رساترین پندها عبرت  ،أَْبلَغُ الْعَِظاِت الِاعْتِبَاُر ِبمَصَاِرِع الْأَْموَاتِ. )19(

 .)19( گرفتن از به خاك افتادن مردگان است
 یاَلشَّاخِصُ فِ :فرمود  هِالسَّالَمُ یامام علی عَلَجستجوي دانش و حکمت: 

لِّ ک یضٌَۀ عَلَیلِ اَللَّهِ ِإنَّ طَلَبَ اَلْعِلِْم فَرِ یسَبِ یاْلمَُجاهِِد فِکطَلَبِ َالْعِلْمِ 
ْرجُِع إِالَّ یطَلَِب َالْعِلِْم َفَال  یخْرُُج ِمنْ مَنِْزلِِه فِیمْ ِمنْ ُمؤْمٍِن کمُسْلِمٍ وَ 

 ه درک یکس است: ) فرمودهه السّالمیعل( یعلن یر المؤمنیام .مَغْفُوراً 
 ند.کیه در راه خدا جهاد مکاست  یسکهمچون  رود،یطلب علم م

ه در ک یار مؤمنیهمانا طلب علم بر هر مسلمان واجب است و چه بس
ش ه گناهانکنیمگر ا گردد،یو باز نمرود یرون میطلب علم از خانۀ خود ب

َها َالنَّاُس یأَ :فرمایندیم. حضرت در روایت دیگري )21( ده استیآمرز
َالْعِلْمِ وَ َالْعَمَلُ ِبهِ أَالَ وَ ِإنَّ طََلبَ اَلْعِلْمِ أَوَْجُب نِ طََلبُ یَمالَ اَلدِّ کاِعْلَمُوا أَنَّ 

مْ َقدْ قََسمَهُ َعادِلٌ کمْ مِنْ طَلَبِ اَْلمَالِ إِنَّ اَلَْمالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَیکعَلَ
ْم أُمِرْتُ مْ وَ َالْعِلْمُ َمخْزُوٌن عِنْدَ أَهِْلهِ [وَ قَدْ کلَ یفِیمْ وَ قَدْ ضَمِنَُه وَ سَکنَیبَ

ن طلب علم و عمل یمال دکد یمردم بدان يا؛ بِطَلَبِهِ ِمنْ أَهِْلهِ] فَاطْلُبُوهُ
را یاست ز ترالزمه طلب علم بر شما از طلب مال کد یبدان ست،ا نه آب

ن یه خداست) آن را بک( ین شده. عادلیشما قسمت و تضم يمال برا
علم نزد  یول رساندیمشما ه ن نموده و بیرده و تضمکشما قسمت 

د، ینکه آن را از اهلش طلب کد یشده و شما مأمور داشتهنگهأهلش 
 .)15( دیپس آن را بخواه

هخطبتعادل در امور دنیوي و اخروي: در رابطه با این محور فقط به ذکر 
دت ای(ع) در بصره به ع آن حضرت. کنیمیمنهج البالغه اکتفا  209 ي

 اشخانه یرفت و عالء از اصحابش بود. چون فراخ یاد حارثیعالء بن ز
[أََما] َو  -ایالدُّنْ یْنتَ تَصْنَعُ بِسَِعۀِ هَذِِه الدَّاِر فِک مَا :ن فرمودید، چنیرا د

 يِإنْ شِئَْت َبلَغَْت بِهَا الْآِخرَةَ تَقْرِ ینْتَ أَحْوَجَ؛ وَ بَلَکالْآخِرَِة  یهَا فِیأَنَْت ِإلَ
نَْت فَإِذاً أَ  الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ ِمنْهَا اْلحُقُوقَ مَطَالِعََها، هایففَ وَ تَصِلُ یالضَّ هایف

 یخِأَ یکو إِلَکنَ َأشْیرَ الْمُؤْمِنِیا أَمِیفَقَالَ لَهُ الْعََلاءُ . قَدْ بََلغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ
ِن [مِنَ] عَ  یادٍ. َقالَ وَ مَا َلهُ؟ قَالَ لَبِسَ اْلعَبَاءَةَ [الْعََباءَ] وَ تَخَلَّیْبنَ زِ  عَاصِمَ

ثُ، یخَبِالْ  کلََقدِ اسْتََهامَ بِ  َنفْسِهِ، يا عُدَیِبهِ. فََلمَّا َجاءَ قَالَ  یَقالَ عَلَ ا.یالدُّنْ
رَهُ أَْن یکبَاتِ َو هُوَ یالطَّ کاللَّهَ أََحلَّ لَ ي؟ أَتَرَكوَ وََلدَ کأَمَا رَحِْمتَ أَْهلَ

نَ هََذا أَْنَت یرَ الْمُؤْمِنِیا أَمِی. َقالَ کاللَّهِ مِنْ ذَلِ یتَأْخُذَهَا؟ أَْنتَ أَهْوَنُ عَلَ
، إِنَّ َأنْتَکلَسْتُ  ی، إِنِّکحَی. قَالَ وَکلِ کوَ جُُشوَبۀِ مَأْ کخُشُوَنۀِ مَلْبَسِ یفِ

َقدِّرُوا َأنْفُسَهُْم بِضَعََفِۀ یأَئِمَِّۀ [اْلحَقِ] اْلعَْدلِ أَْن  یَفرََض عَلَ یلَاللََّه تَعَا
ا به چه یدر دن ین فراخیبه ا ییسرا .ِر فَقْرُهُ یغَ بِالْفَقِیتَبَیلَا کیالنَّاسِ، 

شتر است. البته اگر یبدان ب وازتی، در آخرت نکهآنو حال  آیدیمارت ک
د، هرگاه در آن یرس یبه خانه آخرت هم خواهن خانه ی، با همیبخواه
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ه به گردن کرا  یو حقوق يشاوندان را بنوازیو خو یمهمانان را طعام ده
ا یعالء گفت:  .ياپرداختهنسان، به خانه آخرت هم یبد، ینکتوست ادا 

(ع)  ی. علکنمیمت یاکاد به تو شین از برادرم، عاصم بن زیر المؤمنیام
 ایده و از دنین پوشی؟ عالء گفت: جامه پشمشودیمد: او را چه یپرس

آوردند، حضرت د. چون یاوری(ع) گفت: او را نزد من ب یده است. علیبر
ه تو را کخواهد  كطان ناپایش، شیر خویدشمن حق يفرمود: ا به او

 يهازیه خدا چک يپندار کنیینما به زن و فرزندت ترحم یند. آکگمراه 
 دمنبهره هاآنه از ک خواهدینم یرده ولکزه را بر تو حالل کیو و پایکن

ا یگفت:  عاصم .یهست ترپست يتو در نزد خدا از آنچه پندار يگرد
 يخوریمناگوار  يو غذا پوشییمز جامه خشن ین تو خود نیر المؤمنیام
خداوند بر  !بر تو. مرا با تو چه نسبت ي(ع) در پاسخ او فرمود: وا یعل
شت با مردم تنگدست یه خود را در معکان دادگر مقرر فرموده یشوایپ

تش کاورد و موجب هالیجان نیبه ه یینوایرا رنج ب یینوایبرابر دارند تا ب
 .)14( گردد

 : تعادل روانی3محور 
ها و ا، به دست آوردنهها، شیرینیزندگی بشر، هم داراي خوشی

، از دست هاشکستها، ها، مصیبتهاست و هم داراي رنجامیابیک
ه بشر موظف است با طبیعت کها، بدیهی است امیکها و ناها، تلخیدادن

ی از کنماید. ییل ها را به شیرینی تبدند، تلخیکدست و پنجه نرم 
براي . کالم امام علی (ع) صفات مهم انسان مؤمن چنین است

 ارجاعتجربی تعادل روانی عبارتند از:
آرامش را در پیدا کردن روش درست  )ع( یعل امامآرامش داشتن: 
: دفرماییمکه  جاآن بیندیم يفرد یانکو  تعادلعدل، زندگی و رعایت 

 بُ،الَْقلْ کهِ وَ [هُوَ] َذلِیأَعَْجبُ مَا فِ یاطِ هََذا الْإِنْسَانِ بَضَْعۀٌ هِیلَقَدْ عُلِّقَ بِنِ
َمۀِ َو َأضْدَادًا ِمنْ ِخلَاِفهَا؛ فَإِْن سَنََح َلُه الرَّجَاُء کَأنَّ لَُه مَوَادَّ مَِن اْلحِ کوَ ذَلِ

أْسُ قَتَلَُه یُه الْکُه اْلحِْرصُ، َو ِإْن مَلَکأَذَلَُّه الطَّمَعُ، َو إِْن َهاَج ِبِه الطَّمَُع أَهْلَ
 یظُ، وَ إِنْ أَْسعَدَهُ [الرَِّضا] الرِّضَیغََضبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَالْأََسفُ، وَ إِنْ عََرضَ َلهُ الْ

التَّحَفُّظَ، وَ إِنْ َغاَلهُ اْلخَوْفُ َشغَلَهُ الَْحذَرُ، وَ إِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ اسْتَلَبَتُْه  ینَسِ
بَۀٌ فَضَحَُه الْجََزعُ، َو یمُصِ ، وَ إِْن َأصَابَتْهُیالْغِرَّةُ، وَ ِإنْ أَفَاَد مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَ

إِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَۀُ شَغََلهُ الْبَلَاءُ، وَ إِنْ جََهدَهُ اْلجُوعُ [قََعدَتْ بِهِ الضََّعۀُ] َقعَدَ ِبهِ 
لُّ ک َو رٍ ِبهِ مُضِرٌّیلُّ تَقْصِکظَّتْهُ الْبِطْنَۀُ؛ فَکالضَّعْفُ، َو إِْن أَْفرَطَ ِبهِ الشِّبَعُ 

ه از کخته است یآو یبه رگ دل انسان، پاره گوشت؛ طٍ لَُه مُفْسِدإِفْرَا
 متکاز ح هایییهماه در آن کزهاست و آن قلب اوست یچ ینترشگفت
آورد،  يبه او رو يدواریهرگاه ام. ضد آن و خالف آن هایییهمااست و 

نهد حرص تباهش  يبه او رو يو اگر آزمند سازدیمخوارش  يآزمند
او  شد و اگر خشم برکابد، تأسف او را بیبر آن دست  يدیند و اگر نومک

و رضا سبب  يرد و اگر خشنودیش شدت گینه توزکیمسلط شود، 
را از دست بدهد و اگر وحشت  داریشیشتنخوسعادتش شود، 

ار به خود مشغولش دارد و اگر امن و کرد، حذر از یرا بگ اشیبانگر
افتد،  دستشه ب یاگر مالد. یبش شود، غرور و غفلتش بربایش نصیآسا

ش یرسوا تابییببه او رسد،  یبتیوادارد. اگر مص اشیسرکشبه  نیازيیب
ازارد، یاو را ب ید، به بال افتد، اگر گرسنگیگرداند و اگر به فقر دچار آ

 م آزارشکش يند، پرکافراط  يریش در اندازد. اگر در سیاز پا یناتوان
ه یوست و اگر از حد گذراند، ماان اید، زیوتاه آک يارکدهد. اگر در 
ات یح يده برایه خداوند در انسان آفرک يغرائز .)14( فسادش باشد

 يبه سو، اما باید تالش کرد که است يانسان ضرور يو معنو يماد
 .ده نشودیشکط یافراط و تفر

 :فرمایدیمع) ( ینالمؤمنامیر تسلیم بودن جهت حفظ سالمت روان: 
أوحَی اللَُّه تَعاَلَی اِلَی دَاوَُد َیا َداوُودُ تُرِیُد وَ اُِریدُوََلا یَکُوُن اِلَّا مَا اُِریُد َفاِْن «

یَما عَبْتُکَ فِأسْلَْمتَ لَِما ُارِیُد أَعطَیْتُکَ َما تُِریُد وَ اِْن َلمْ تُسْلِمْ ِلمَا ُأرِیدُ أَتْ
وحی فرمود: اي  ع)داوود (خداوند متعال به  تُرِیدُ ثُمَّ لَا یَکُونُ ِالَّا مَا اُِریدُ؛

 شودیم؛ ولی فقط آن چیزي واقع خواهمیمو من  خواهییمداوود! تو 
اگر تسلیم خواست من شوي، خواست تو را هم  !پس .خواهمیمکه من 

 اتخواستهت من نشوي، تورا در راه ؛ اما اگر تسلیم خواسکنمیم ینتأم
. )19( خواهمیمکه من  شودیمو آنگاه همان  افکنمیمبه رنج و زحمت 

مُسلُِم مَْن سَلَِم فال«علیه السالم در تعریف مسلم فرمود:  ع)( یعلامام 
الْمُسِلُموَن مِْن لِسَانِِه َو یدِهِ؛ مسلمان کسی است که مسلمانان از دست 

علی علیه السالم در تفسیر قلب سلیم . امام )14( و زبان او سالم بمانند
از  شودینمصادر ؛ مَعَْنی الْمُستَقیمِالیْصدُرُ َعنِ الْقَْلبِ السَّلیمِ ِاالَّ الْ فرمود:
نه کیو  که سالم باشد از رشک یدل. )19( میمستق یم مگر معنیدل سل

در واقع  .ار درستکاز او مگر  شودینمصادر  ،دهیوهکر اخالق نیو سا
راي کرد که ب ارائهحضرت در این حدیث مالکی را براي سلیم بودن قلب 

همه قابل فهم باشد. قلب سلیم چشمه جوشانی است که هر چه در بعد 
 .حیات است يیهمااندیشه، عمل و گفتار صادر شود، همانند آب زالل 

ا رسالمت روان آلوده، گندیده و مسموم نیست. در حدیث دیگر معیار 
الیسْلُِم َلک َقلْبَک حَتَّی تُحِبُّ لِلْمُومِنْیَن مَا  بیان فرموده است: گونهینا

مگر این که براي مؤمنین بخواهی  ماندینمتُحِبُّ لِنَفْسِک؛ روان تو سالم 
 .)16( خواهییمرا که براي خود  چهآن

صبر بر مشکالت دنیوي: امام علی (ع) دنیا را به زیبایی تمام توصیف 
افراد در این دنیاي  يبرندهکه برگ  شوندیمنموده و در پایان یاد آور 
غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ َحاِئلَۀٌ زَائَِلۀٌ نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ َأکَّاَلۀٌ غَوَّاَلٌۀ این چنینی فقط تقواست: 

وَ الرَِّضاءِ بَِها أَنْ تَکُونَ کََما  هایفنَاهَتْ إِلَی أُمْنِیَّۀِ أَهْلِ الرَّغْبَۀِ لَا تَعْدُو إِذَا تَ
قَالَ اللَّهُ تََعالَی سُبَْحاَنُه کَماءٍ أَنَْزلْناُه مَِن السَّماءِ فَاخْتََلطَ بِِه نَباُت الْأَْرِض 

 مُقْتَدِراً لَْم یَکُنِ  ءٍ یْشَفَأَصْبََح هَشِیمًا تَذْرُوُه الرِّیاُح َو کاَن اللَُّه َعلی کُلِّ 
ا فِی حَبْرٍَة إِلَّا أَعْقَبَتْهُ َبعْدََها عَبْرًَة وَ لَمْ یَلَْق فِی سَرَّائَِها بَطْناً إِلَّا امْرُؤٌ مِنْهَ

دِیمَۀُ َرخَاءٍ إِلَّا هَتَنَتْ عَلَْیهِ مُْزَنُۀ  هایفمَنَحَتْهُ مِنْ َضرَّائِهَا ظَهْراً وَ لَمْ تَطُلَّهُ 
تَصِرَةً َأنْ ُتمْسِیَ َلهُ مُتَنَکِّرَةً َو ِإنْ َجانٌِب بَلَاٍء وَ َحرِيٌّ إِذَا أَصْبََحتْ لَُه مُنْ

مِنْهَا اْعذَوْذَبَ َو اْحلَوْلَی أََمرَّ مِنَْها جَانٌِب فََأوْبَی َلا یَنَاُل امْرٌُؤ مِْن غَضَارَتَِها 
َح نٍ إِلَّا َأصْبَرَغَباً إِلَّا أَرْهَقَتْهُ ِمنْ نََوائِبَِها تَعَباً وَ لَا یُمْسِی مِنْهَا فِی جَنَاحِ أَمْ 

 ءٍ یْشَعَلَی قَوَادِمِ خَْوفٍ غَرَّارَةٌ غُرُورٌ َما فِیهَا فَانِیَۀٌ فَانٍ مَنْ عَلَیْهَا َلا خَیْرَ فِی 
حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان  یايدن ...؛مِنْ أَزْوَادَِها إِلَّا التَّْقوَي

 ياندهکش، و بارگمردگرگون شونده و ناپایدار، فنا پذیر و  رساننده است،
 آنان يهاخواهشآنگاه که به دست آرزومندان افتاد و با  و ت.تبهکار اس

که خداي سبحان فرمود:  جزسرابی بیش نیست نگرندکهیم، سازشددم
زندگی چون آبی ماند که از آسمان فرو فرستادیم و به وسیله آن «

 کرد و خدارا پراکنده  هاآنگیاهان فراوان رویید سپس خشک شده، باد 
کسی از دنیا شادمانی ندید جز آن که پس . بر همه چیز قادر و تواناست

دنیا روبرو نشده است  هايیخوشاز آن با اشک و آه روبرو شد، هنوز با 
، شبنمی از رفاه و گرددیمها و پشت کردن آن مبتال که با ناراحتی

خوشی دنیا بر کسی فرود نیامده جز آن که سیل بالها همه چیز را از 
 گاهانشامبه یاري کسی برخیزد،  گاهانصبحهر گاه  .کنندیمبیخ و بن 

گوارا باشد از  اگر از یک طرف شیرین و ،زندیمخود را به ناشناسی 
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 و همکاران زاده خراشادي

رفت دنیا کام نگ يهانعمتکسی از فراوانی  طرف دیگر تلخ و ناگوار است.
او شد، شبی را در آغوش امن  یرگدامن هایسختمشکالت و  کهجز آن 

ترس و وحشت برسر او  يهابال گاهانصبحکه  آندنیا به سر نبرده جز 
دارد،  یچه در دنیاست نیز فریبندگ آنکوبید. بسیار فریبنده است و 

خیر  .پذیردیمفنا  کندیمفانی و زودگذر است، و هر کس در آن زندگی 
آن نیست مگر تقوي و پرهیزکاري  يهاتوشه و نیکوئی در هیچ یک از

)14(. 

 : وظیفه گرایی4محور 
انسان داراي سالمت معنوي وظایف خود را در قبال خداوند متعال انجام 

کند و در قبال احساس مسئولیت می ،. نسبت به خود و دیگراندهدیم
تقبل کرده در پیشگاه که گران وظایفی را یخانواده و فرزندان خود و د

کند تا با رعایت حالل و دهد. همچنین سعی مینظارت الهی انجام می
رغم حرام الهی و قوانین جامعه، عملکرد خوبی داشته باشد و علی

 یعلمستندات کالم امام  کوشدمی اشمحولهانجام وظایف در  يماریب
 عبارتند از: گرایییفهوظع) براي ارجاعات تجربی (

ع) در نامه خود به امام حسن( یعلامام انجام وظایف در قبال خداوند: 
ع) در رابطه با وظیفه انسان در برابر خدا فرموده است: َفاعْتَصِمْ ( یمجتب
 مِنْهُ ، وَکهِ رَغْبَتُی، وَ اِلَكلَُه تَعَبُّدُنْ یک، وَلْكوَ َسوّا کوَ رَزَقَ  کَخلَقَ يبِالَّذ

صِغَِر  یفْعََلهُ فیاَنْ  کلِمِثْلِ ینْبَغیما کَفافْعَلْ  کفَاِذا عَرَفْتَ ذلِ ...کشَفَقَتُ
طَلَِب  یَربِّهِ، ف یمِ حاجَِتهِ اِلیثْرَِة عَْجزِهِ، وَ َعظکخَطَرِهِ، َو قِلَِّۀ مَقُْدرَتِهِ، وَ 

 اِالّ  كأْمُرْیۀِ ِمنْ عُقُوبَتِهِ، وَ الشَّفََقۀِ ِمنْ ُسخِْطهِ، َفاِنَّهُلَمْ یطاعَتِهِ، وَاْلخَشْ
 که تو را آفریده، و روزیت ي. پس به خداوندحیاِالّعَنْقَبکنْهَی بِحََسن، وَ لَمْ 

 يباید بندگیت براو  را عنایت کرده و اندامت را تعدیل نموده پناه ببر،
چون به . ...یاو باشد، و رغبتت متوجه او گردد، و از او بیم داشته باش

ت شایسته مانند توس کهچنانبکوش  یدر بندگ ياین حقیقت آگاه شد
که کوچک منزلت و فقیر و کم قدرت و بسیار ضعیف است، و در طلب 

از خشم شدیدبه پروردگار خود  یطاعتو در ترس از عقوبت، و بیمناک
تو را فرمان نداده، و  یجز به خوب يزیرا چنین پروردگار نیازمند است،

 .)14( بازنداشته است یجز از زشت
در خصوص وظایف اعضاي انجام وظایف در قبال خانواده و ارحام: 

خانواده نسبت به یکدیگر مباحث فراوانی وجود دارد که ما فقط به ذکر 
 اَلَْوالِِد حَّقاً وَ ِإنَّ  یإِنَّ لِلَْولَدِ عَلَ :کنیمیمع) اکتفا ( یعلیک جمله از امام 

ٍء إِالَّ یلِّ شَک یَعهُ فِیطِیاَلَْوَلدِ أَْن  یَالْوََلِد حَقّاً. فََحقُّ اَلَْوالِِد عَلَ یلِلْوَاِلِد عَلَ
حَسَِّن یحَسِّنَ اِْسمَهُ وَ یاَْلوَالِدِ َأنْ  یۀِ َاللَّهِ سُبَْحاَنهُ وَ َحقُّ َالْوََلدِ عَلَیمَعْصِ یفِ

همانا فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند حقی است؛  اَلُْقرْآنَ؛ عَلَِّمهُ یأَدَبَهُ وَ 
ر هر کاري جز معصیت خدا پس حق پدر بر فرزند آن است که او راد

براي او نام نیک  -1اطاعت کند و اما حق فرزند بر پدر سه چیز است: 
 .)14( تعلیم دهد را به او و قرآن -3خوب تربیتش کند.  -2انتخاب کند. 

امام علی (ع) سخنان فراوانی درارتباط با انجام وظایف در قبال جامعه: 
وظایف افراد جامعه در برابر یکدیگر، وظایف حاکم و مردم و...دارند که 
در این مستند سازي فقط به چند اصل کلی که از سخنان ایشان قابل 

 :کنیمیماستخراج است، اکتفا 
 ما تُحِبُّ کاَحِْسنْ اصل اولیه در جامعه اسالمی احسان و نیکوکاري است: 

به  داريیمه دوست کن، چنان ک یکین )گرانیبه د (.یکحْسَنَ ِالَیاَنْ 
 یکتْ اِلَیاِذا اُْسدِ: ترافزون. پاسخ نیکی به احسانی )14( شود یکیتو ن

د تو دراز ش يبه سو یدست احسانهر گاه ؛ هایعَلَ یرْبیافِئْها بِما کدٌ فَی
 .)14( ، پاداش دهترافزون یآن را با احسان

هِ، وَارْدُدْ شَرَُّه یحْساِن ِالَالبا كعاتِبْ اَخا بدي را با خوبی پاسخ دادن:
ا با ن، و آزارش رکردن به او، سرزنش ک یکیبرادرت را با ن؛ هِینْعامِ عَلَالْ بِا

 .)14( انعام پاسخ بده
َلا  کوچک شماري، راز داري و سرعت در برطرف کردن نیازهاي مردم:

تَامِهَا لِتَظْهَرَ، کلِتَعْظُمَ، وَ بِاسْتِمُ قَضَاءُ اْلحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِاسْتِصْغَارَِها یسْتَقِی
؛ برطرف کردن نیازهاي مردم پایدار نیست مگر به سه لَِها لِتَهْنُؤَیوَ بِتَعْجِ

کوچک شمردن خدمت تا خدا آنرا بزرگ نماید؛ و پنهان داشتن : چیز
تا  مندحاجتشتاب در برآوردن نیاز  وآن را آشکار کند؛  آن تا خدا

 .)14( بخش باشدمسرت
یا جابُِر! َمن کَثُرَت ِنعَمُ اِهللا شکر نعمت در خدمت رسانی به نیازمندان: 

عَلَیهِ کَثُرَت َحواِئجُ النّاسِ اِلَیهِ فَمَن قامَ هللاِ فیهَا ِبمَا یِجبُ عَرَّضََها لِلدَّوَاِم 
امام ؛ وَ البَقاءِ وَ مَن لَم یقُم فیها بِمَا یجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَوالِ وَ الفَناءِ

هرکه  !اي جابر: فرمود) بر بن عبداهللا انصاريبه جا( - السالمعلیه – علی
هاي خداوند یبیشتر بهره یابد، مردم نیازمند هم بیشتر به او از نعمت

خدا برخیزد و  مردم هرکه براي یازهايندر پاسخ به . کنندرجوع می
ي هاي خداوندهایی که دارد انجام وظیفه کند، تداوم نعمتبنابر توانایی

ها را به زوال و اگر انجام وظیفه نکند، نعمت را فراهم ساخته است و
 .)14( سپردنیستی می

، فََقد کُر لَ کشیالمَعروفِ مَن ال  یفِ کزَهَِّدنَّیال اخالص در خدمت: 
ِر کارِ الشّ کِمن شُ كٍء مِنُه، وَقَد تُدرِ یستَمتِعُ بِشَیهِ َمن ال یعَلَ كرُکشی
ران از تو گیردن دکر نکتشنَ؛ یحِبُّ الُمحسِنی اِفرُ، واهللاکثَرَ مِمّا أضاعَ الکأ

 کییه از آن نک یسکرا یسازد، ز رغبتیبردن ک ید تو را به خوبینبا
و از  کندیم یخداوند) از تو قدردان یعنی( بردینم يابهره ینترکم

ه فرد ک رسییم يزیش از آن چیبه ب گزارسپاسن یا يگزارسپاس
 .)14( اران را دوست داردکویکناسپاس فرو گذاشته است و خداوند ن

 : آخرت نگري5محور 
ند براي همیشه وجود کانسان احساس  شودیمعقیده به معاد باعث 

دارد. معاد مقتضاي عدل الهی و جایگاه تحقق وعده و وعید الهی است. 
 و گیردیممعاد ابتدا با مرگ و قبر همراه بوده و سپس برزخ را در بر 

ه انتهاي آن بهشت و جهنم است. توصیه ک رسدیمبري کبعد به قیامت 
و توجه به پایداري زندگی پس از مرگ، پرهیز از گناهان و  به یاد مرگ

از دستورات مهم تربیتی و اخالقی  محرمات و اولویت دادن آخرت بر دنیا
منان مو يهادلدین اسالم در جهت تقویت و اعتالي تقواي الهی در 

ع) براي ارجاعات تجربی آخرت نگري ( یعل. مستندات کالم امام است
 عبارتند از:

فَِإنَّکُمْ لَوْ َقدْ عَایَنْتُمْ مَا قَدْ َعاَینَ مَْن مَاتَ : ري زندگی پس از مرگپایدا
وَ لَِکنْ َمحْجُوبٌ عَنْکُمْ َما  -لَجَزِعْتُمْ َو وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ َو أَطَْعتُمْ -مِنْکُمْ

ْم ِإنْ َأبْصَرْتُمْ وَ أُسْمِعْتُوَ لََقدْ بُصِّرْتُمْ  -وَ قَِریبٌ َما یُْطرَحُ اْلحَِجابُ  -قَدْ عَایَنُوا
 -وَ ِبحَقٍّ أَقُولُ لَکُمْ لََقدْ جَاهَرَتْکُمُ الْعِبَرُ -وَ هُِدیتُمْ ِإنِ اهْتَدَیْتُمْ -إِنْ سَمِعْتُمْ

 ؛َو مَا یُبَلِّغُ َعنِ اللَِّه بَْعَد رُسُِل السََّماءِ إِلَّا الْبَشَرُ -وَ زُِجرْتُمْ ِبمَا فِیهِ ُمزْدَجَرٌ
 يزار و تابیبیببینید به یقین ! انددیدهرا که مردگان  چهآنشما  اگر

 ی. ولکنیدمیرا اطاعت  هاآنخواهید کرد و سخنان خدا را شنیده و 
بر شما پوشیده است، نزدیک است که حجاب  انددیدهگذشتگان  چهآن

ر اهل و اگ اندکرده تانبیناياهل بصیرت باشید،  چهچنانبرطرف شود و 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/7926/102983/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%23TextH304765I6903
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/7926/102983/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%23TextH304765I6903
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/89/7926/102983/%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%23TextH304765I6903
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 1401 بهار ،1 شماره ،14 دوره ،یخراسان شمال یمجله دانشگاه علوم پزشک

و اگر اهل هدایت باشید، راه را به شما  اندکرده تانشنواين باشید شنید
ار بر شما آشک هاعبرتکه  گویممیحقیقت به شما  ي. از روانددادهنشان 

پس از  .از آن منع شدید شدیدمی یکه باید نه چهآنه و روشن شد و ب
 اهآناین که انبیا آمدند و پیام حق را رساندند منتظرید که بعد از 

. حضرت در فرازي از نامه )14( فرشتگان آسمان شما را هدایت کنند
 ک: َ وَ اعْلَمْ َأنَّ أَمَامَ نگاردمینهج البالغه خطاب به فرزندش چنین  31

ُح هَا أَقْبَ یالْمُثْقِلِ وَ اْلمُبْطِئُ عَلََأحْسَنُ َحاًلا مَِن  هافیئُوداً الُْمخِفُّ کعَقَبَۀً 
 یبَِها لَا َمحَالَۀَ إِمَّا عَلَ ک] مَهْبِطَبِک[أَمْراً] َحالًا ِمنَ الْمُْسرِعِ وَ َأنَّ [َمهْبِطَهَا 

 کوَ وَطِّئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ ُحلُولِ  کقَبْلَ نُزُولِ  کَنارٍ فَارَْتدْ لِنَفْسِ  یجَنَّۀٍ أَوْ عَلَ
پیش  گاه باش که در؛ آُمنْصَرَفا یالدُّنْ یوَ لَا ِإلَ مُسْتَعْتَبٌ  الْمَْوتِسَ بَْعدَ یفَلَ

 یاست در آن گذرگاه حال بارسبک کهآناست،  یرویت گذرگاه سخت
ده در از شتابن تربدحالاست  يباردارد، و آنکه دچار کند سنگین بهتر از

ر بهشت است یا در ناچار یا د به حل فرود آمدنتم جاآندر . آن است
قبل از  و جهنّم، پس پیش از درآمدنت به آن جهان توشه آماده کن،

فراهم ساز، که بعد از مرگ تدارك کردن از دست رفته  یورودت منزل
 .)14( همیشه بسته است يدنیا برا ممکن نیست، و راه بازگشت به

، انگناهحرام و  هايلذتدر رابطه با دوري از : حرام هايلذتپرهیز از 
اك ایّ«ع) تعبیر به هجرت و ( امامانص) و ( پیامبربسیاري از سخنان در 

که بیانگر شدت پرهیز و دوري از گناه است. و نیز تعبیر به » و ایّاکم
گناه است، شده که به معنی هشدار و هراس شدید از » احذر و احذروا«

این تعابیر به طور مکرر  .تا مبادا انسان با نزدیک شدن به آن مبتال گردد
در ارتباط با خود گناهان به صورت موردي و نه به صورت کلی  خصوصاً 

 وَ إِیاك: کنیممیو ما به ذکر یک یا دو نمونه اکتفا  شودمیمشاهده 
به  از سخن چینی،بَعِّدُ عَنِ اللَّهِ وَ النَّاسِ؛ نَۀَ وَ تُیمَۀَ فَِإنَّهَا تَزْرَعَ الضَّغِیالنَّمِ

 شودمیو دوري از خدا و خلق  توزيکینهشدت دوري کن، چرا که باعث 
؛ ائِلِاِن ِبالْقَ یْزرِی: احَذرفَحش َو ِبالَقولِ وَبِالعاقِِل فَانَُّهمَا فرمایدمی. یا )17(

 اشگویندهو دروغ بترس و برحذر باش، چرا که این دو،  گوییزشتاز 
مجاِهدُ الشَّهیدُ فی سَبیلِ اللِّه بِاَعْظََم اَجًْرا لَما ا. )19( سازدمیرا معیوب 

 زد جهادگرِ ؛ مفَّ، لَکادَ اْلعَفیفُ َانْ یَکُونَ مََلکًا مِنَ الَْمالئِکَهمِمَّنْ قََدرَ فَعَ 
کشته در راه خدا بیشتر نیست از مرد پارسا که ـ معصیت کردن ـ تواند 

 است از ايفرشتهـ لیکن ـ پارسا ماند و چنان است که گویی پارسا 
به یاد آرید که ؛ اُذْکُرُوا انقِطاعَ الَلّذّاِت وَ َبقاءَ التَّبِعاتِ. )14( هافرشته

اَلصَّبُْر . )14( تمام شدنی است و پایان ناگوار آن بر جاي ماندنی هالذّت
لْمُصیبَِه حَسٌَن جَمیلٌ، وَ اَحْسَُن مِْن ذلَِک الصَّبْرُ عِنَْد صَبْرانِ: صَبْرٌ عِنَْد ا
بر دو قسم است: صبر بر مصیبت که نیکو و ؛ صبر ما حََرّمَ اللُّه عَلَیْکَ

زیباست، و بهتر از آن صبر بر چیزي است که خداوند آن را حرام 
در فرمایش دیگري از قرار ع) ( علیامیرمؤمنان . )15( گردانیده است

: اندفرموده، نهی شودمیگرفتن در موقعیتی که موجب شک و تهمت 
من کان یؤمن بالّله و الیوم اآلخر فالیقوم مکان ریبۀٍ؛ کسی که ایمان «

 شودمیبه خدا و روز قیامت دارد، در مکانی که موجب تهمت و شک او 
 .)15( ایستدنمی

: در خصوص این محور احادیث و سخنان اولویت دادن به امور اخروي
علیه السالم نقل گردیده است که درادامه به ذکر  امام علیزیادي از 
مَرَارَةُ آلدُّنْیَا َحَالوَةُ آالْخِرَةِ، وََحالَوَةُ آلدُّنْیَا َمرَارَُة  :پردازیمیم هاآنبرخی از 

 تآخر یدنیاتلخ یآخرت است و شیرین یدنیا شیرین یآالْخِرَةِ؛ تلخ
، َو َمجازٍا داُر یِإنََّما الدُّنَْها النّاسُ، ی: أَ فرمایدیمع) ( یرمؤمنانام. )14(

گذرا!  يا سرایمردم! دن يمْ؛ اکمْ لِمَقَرِّ کاالخَرِةُ دارُ قَرارٍ، فَُخذُوا ِمنْ مَمَرِّ

سرمنزل  يش برایدان است، پس از گذرگاه خویو آخرت خانه جاو
مْ دَارَ مُقَامٍ، کا لَمْ تُخْلَقْ لَیهمچنین فَإِنَّ الدُّنْ .)14(د یریجاودانه توشه برگ

 دنیا براي شما؛ دَارِ الَْقرَارِ یمْ َمجَازاً، لِتَزَوَّدُوا مِنَْها الْأَعْمَالَ إِلَکبَلْ ُخلِقَتْ لَ
ه، بلکه آفریده شد تا عبورگاه به عنوان سراي ثبات و قرار آفریده نشد

آخرت) ثبات (باشد و از آن زاد و توشه و کردار صالح جهت سراي قرار و 
الیوم عمل و ال  : فإنّ فرمایدیمع) ( یعلامیرمؤمنان . )14( فراهم کنید

ار است و روز حساب کامروز روز  ؛ال عمل حساب و إنّ غدًا حساب و
ْم کفَاجَْعلُوا اجْتِهادَ. )14( ستیار نکست و فردا روز حساب است و روز ین
ر شـمـا دـوشـش ک؛ لِیخِرَِة الطَّوالْومِ ایرِ لِیوْمِهَا الْقَصیالتَّزَوُّدَ مِْن  هایف

بلند آخرت  يروزها يوتاه براکن چند روزه یه از اکـن بـاشد یـا ایدنـ
 يمردم! در روزها؛ امِ الْبَقاءِیال امِ الْفَناءِ یاَ یفَتَزَوَّدُوا فِ .)22( دیریتوشه برگ

عْداِد ال كاِجْعَلْ جِدَّ .)14( دیریروزگار جاودان، توشه برگ ير، برایفناپذ
رسش در روز پ ییگوپاسخ يوش تا براکب؛ ْومِ الْمَسْئََلۀِ وَاْلحِسابِیالْجَوابِ لِ

رَ الْمَعادَ وَ عَمِلَ ِللْحِساِب کلَِمنْ ذَ یطُوب. )19( یآماده باش یرسبو حسا
اشد اد معاد بیه به ک یسکخوشا به حال ؛ عَنِ الّلهِ یفافِ وَ َرضِکوَ قَنِعَ بِالْ

د و از خدا یخود قناعت نما ياندازه روزند و به کار کروز حساب،  يو برا
 .)14( خشنود باشد

 بحث
این مطالعه تحلیل محتواي کیفی جهت دار که با هدف ارزیابی و نقد 

اسالمی از منظر امام  يهاآموزهسالمت معنوي براساس  يهاشاخص
علی (علیه السالم) به انجام رسید، نشان داد که ارجاعات سالمت معنوي 
در پنج محور خالق گرایی عاشقانه، عقالنیت دینی، تعادل روانی، وظیفه 

 . لذا تحلیلشودیمگرایی و آخرت نگري در کالم ایشان فراوان یافت 
 ییدتأ) مورد 1394مفهوم سالمت معنوي خراشادي زاده و همکاران (

 .گیردیمقرار 
شده سالمت معنوي در کالم امام علی ع محور خالق  ییدتأاولین بعد 

گرایی عاشقانه و عقالنیت دینی است. سالمت معنوي دربردارنده 
شناختی، احساسی، رفتاري و پیامدي است. انسان معنوي از  يهامؤلفه

اندیشه یا تعقل ویژه نسبت به خدا، انسان، خلقت و رابطه متقابل آنها 
برخوردار است؛ تعقلی که پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی 

، یابدیمدست یافته است. همه زندگی چنین فردي جهت گیري الهی 
چون حب به خداوند، دگردوستی، توکل و  ايیژهواز حاالت معنوي 

 .)23( شودیمشرح صدر برخوردار 
. لذا جایگاه سالمت استعقل، خوانده ٔە ع) سالمتی را ثمر( یعل حضرت

معنوي در اسالم و تبیین نقش عقل و قلب در سالمت معنوي مطرح 
نه ساز ادراك سالم قلبی یکه ادراك سالم عقلی زم ییجاازآن. شودیم

ه از لوازم سالم بودن مرتب یکی یگفت سالمت مرتبه عقل توانیماست، 
مطالعه ) در 1399همکاران (و  یمؤمن. باشدیم(سالمت معنوي)  یقلب

؛ آثار خدادوستی که با ذکر زبانی، قلبی سبب آسایش اندکردهخود بیان 
مایه آرامش، بهره مندي از زندگی سالم و به دور از ترس و اضطراب،  و

و توانایی سازگاري با  منديیترضاسالمت روح و روان احساس 
روزگار و الگوگیري صحیح از افراد شایسته،  هايیسختمشکالت و 

 .)24( شودیم هایشهاندافکار و  تحول در
داشتن تعادل روانی یکی دیگر از محورهاي سالمت معنوي است. در 

) در مطالعه فراترکیب 1399همکاران (همین راستا عیسی مراد و 
بیان داشتند که براساس  گونهیناسالمت معنوي در ایران  يهامولفه
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 و همکاران زاده خراشادي

 هاپژوهشبار در  374متغیر  104به دست آمده، در مجموع  هايیافته
متغیر مربوط به گروه  35ن تعداد، یا از قرارگرفته است. یمورد بررس

مورد  یپژوهش حوزه 122سالم که در  یمرتبط با زندگ يمتغیرها
مت و سال ی، شادکامیکیفیت زندگ يو متغیرها اندقرارگرفته یبررس
 يمتغیر مربوط به گروه متغیرها 29رار را دارا بودند. کن تیبیشتر یعموم

 یحوزه پژوهش 115کارآمد است که در  يفرد هايیژگیومرتبط با 
 يو تاب آور يسالمت روان، امیدوار يو متغیرها اندشده یبررس

متغیر مربوط به گروه  18را داشتند. همچنین،  ین فراوانیبیشتر
ود ب یو اجتماع یو اختالالت روانشناخت هایبآسمرتبط با  يمتغیرها
 يو متغیرها اندقرارگرفتهمورد مطالعه  یحوزه پژوهش 99که در 

 ین فراوانیبیشتر يدارا( یروان فشار ( و استرس یاضطراب، افسردگ
مرتب با  يمتغیر مربوط به گروه متغیرها 22ت، یبودند. درنها

 یبررس یحوزه پژوهش 45بود که در  یتحصیل–یشغل يهابرونداده
 يو درگیر یشغل منديیترضا، یسالمت سازمان يو متغیرها اندشده
 .)25(داشتند  یرار را در مطالعات پژوهشکت ین فراوانیبیشتر یشغل

محور مطرح دیگر در تبیین سالمت معنوي و مستندسازي براساس 
. در همین راستا باشدیمعلیه السالم) وظیفه گرایی ( یعلکالم امام 

که بعد از ایجاد بینش  کنندیمبیان  گونهینا) 1395امینی و اصفهانی (
توحید در سالمت معنوي در انسان و ایجاد شادي و نشاط درونی در او، 

و  کندیمالهی درك  يهاموهبتبس سنگین در برابر  ايفهیوظانسان 
 .)26( دهدیمنهایت تالش خود در روند پرهیزگاري انجام 

. باشدیمشده سالمت معنوي  ییدتأاز دیگر محورهاي  ينگرآخرت
همسو با نتایج مطالعه حاضر این محور در مطالعات مختلفی با عنوان 

. )10, 5(یادمرگ بیان شده است  يهاشاخصمعادشناسی، معادباوري و 
 يهامولفه ینترمهم) معادشناسی را یکی از 1398همکاران (یوسفی و 

. از دیدگاه قرآن، عالم ماده نمایدیمسالمت معنوي از دیدگاه قران بیان 
تغییر و تحول است و بدن انسان هم از این قاعده مستثنا نیست.  يدارا

جسمش  يکه انسان میل به جاودانگی دارد اما مرگ و نابود يبا وجود
و  اوست يحقیقت انسان روح و نفس غیرماد حتمی است. ا ز طرفی

پس از دست  :فرمایدیماو نیست. بنابراین در همین آیه  يمرگی برا
از دست  تواندیم. پس نفس باقیمانده است که چشدیمدادن بدن را 

دادن بدن را بچشد. بنابراین نفس مجرد و ماندگار است و صاحب 
رسیدن  يبرا ن دارد،آ يهانعمتکه یقین به بهشت و  يسالمت معنو

گی زند ي، این باور قلبی تمام زوایانمایدیمرفتار خود را اصالح  هاآنبه 
 .)5( دهدیمرا معنا  مؤمن

 گیري نتیجه
فرهنگی و دینی معناي خاصی دارد.  هايینهزمسالمت معنوي براساس 

سالمت معنوي که در مطالعه خراشادي زاده  يهاشاخصدر این مطالعه 
 ییدتأو همکاران به دست آمده بود، براساس سخنان امام علی (ع) مورد 

 قرار گرفت.
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