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 چکیده 

معنوی قادر  سالمت معنوی است. اصلی سالمت، برخورداری از سالمت های رسیدن جوامع به مفهومیکی از راه
رامش روحی و روانی امنیت و آ و ها و مشکالت روانی مصون نگه داشتهاست فرد را در برابر بسیاری از بیماری

نهایت جامعه را سالم نگه دارد. سالمت معنوی ناشی از اعتقادات و ارتباط انسان با خالق  کند و در را به وی اعطا
افتن مت معنوی، شناخت خالق، دوست داشتن او و تالش برای دست یتوان گفت، مفهوم سالخود است؛ لذا می

امام  دیدگاهاز  هایی برای تعمیق سالمت معنوی در افراد،حاضر ارائۀ روش به مقام قرب اوست. هدف مقالۀ
است. ابزار  کیفی و قیاس نظری و از نوع تحلیل محتوای تحلیلی -پژوهش توصیفی است. روش)ع( علی

دهد ها نشان میتحلیل گردید. یافته ها، نتایج به شیوة کیفیآوری دادهری بوده و پس از جمعبرداپژوهش فیش

 در دو بعد عمودی وهای تعمیق سالمت معنوی هایی برای احصاء روش)ع( دارای ظرفیتکه سخنان امام علی
هایی د قابلیتتوانمقاله، میعنوان یک رویکرد مدنظر در این بندی بوی وین بهبوده که مطابق با طرح طبقهافقی 

دست آمده در هر دو بعد عمودی و افقی سالمت هدو بعد فراهم کند. نتایج ب یناها در را برای احصاء این روش
های احصاء شده روش که برخی از الگوی مفهومی گردید یکو  امام)ع( منجر به پنج روش از منظرمعنوی 
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 مقدمه . 1

در ابعاد  مفهوم سالمت .است در زندگی سالمتی یکی از موضوعات مهم در زندگی بشر، برخورداری از
ی معنوی است. در دنیای امروز در بین مطرح شود و یکی از این ابعاد، بعد سالمت تواندیمگوناگونی 

بنا به اهمیت این موضوع  .مهمی برخوردار است یگاهاز جاموضوع سالمتی معنوی  ،اندیشمندان این حوزه
روی  های درسی خودشاندر برنامه های آموزشی به آموزش معنویتاز نظام برخی در جهان امروز،

در  .(9: 0201 ،1پالمر) رسیدن به سالمتی معنوی کمک کنندتا از طریق آن بتوانند افراد را در  اندآورده

یا ایمنی از خطرات  و سالمتی جسمی ،دوران گذشته مفهوم سالمتی صرفاً به یک یا چند بعد ازجمله
و سالمت  پیدا کردهای سالمتی قلمرو گسترده امروزهشد، ولی می محدودبالیای طبیعی  اجتماعی و

 شود.میمحسوب  معنوی بخش مهمی از آن

، ارتباط هماهنگ و یکپارچه را بین قوای انسان عنوان یکی از ابعاد مهم سالمتیسالمت معنوی، به    
ثبات در  نظیر هایکند و با ویژگیزندگی فراهم می از نوع تعامل وی با محیط بیرون داخلی انسان و

جامعه و محیط مشخص زندگی، صلح، تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، 

 جوامع اصوالً تری دارد و(. سالمت معنوی خود دایرة وسیع292 :1831 )سید فاطمی و همکاران، شودمی

حال برخی در هر  (.22: 0201 ،2نویلسو) دارند مذهب با معنویت نمودن فرض یکسان به تمایل سکوالر

چه در آن اما؛ هستند معنویسالمتی  هم مدعی رساندن پیروان خود به آرامش ودیگر  مذاهب وفرق  از

الفت با خالق ونیز همزیستی توأم با  انس و متی معنوی از نوع ارتباط با خدا،است، سال این نوشتار مدنظر
خشنودی در خود از طریق ارتباط با  تعامل صحیح با مخلوقات خداوند و احساس رضایت و آرامش، صلح و

افقی را  حوزه سالمت معنوی یک طرح دو بعدی عمودی واز جمله پژوهشگران  8بوی وین خدا است.
کید شده و در زندگی انسان تأ یتو معنومذهب  بر نقشبرای سالمتی معنوی ارائه کرده است که در آن 

بوی وین، )کند برای وی معنی پیدا میمعتقد است که زندگی انسان در پرتو ارتباط انسان با خالق خود 

1999 :32) . 
عمودی و افقی بوی وین که در آن ارتباط عمودی ناظر به  یبعد دوبا توجه به طرح  ضرنوشتار حا    

استخراج  جستجوی احصاء و در ،ارتباط انسان با خود است ارتباط انسان با خدا و ارتباط افقی ناظر به
مفهومی الگوی )ع( است تا بتواند مطابق با دیدگاه امام تالش و دربوده  هایی برای سالمت معنویروش

منسجم الگوی  فهمخوانندگان با مطالعه این نوشتار به  . امید استاستخراج کندبرای سالمتی معنوی 
)ع( دست یافته و جامعیت این الگو را در مقایسه با الگوی المت معنوی مبتنی بر دیدگاه اماممفهومی س

 درک کنند. بوی وین یدوبعد
 

                                                           
1. Palmer 

2 .Wilson 

3. Boivin 
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 لهئ. بیان مس1-1

 و خود با روشنگری ۀرابط نماید؛ بیشتری روحیه احساس فرد شودمی وجبم معنویت معتقدند متفکران
. باشد داریمعنی هدف دارای خود زندگی در و باشد برخوردار قوی ارزشی نظام یک از و داشته دیگران

 مذهب ویژهبه مذهب به پایبندی و دینی اعتقاد که کنندیم اشاره محققان از برخی (.8: 2200 ،1کینگو)
 در را معنوی و عاطفی اخالقی، خألهای کند،می تضمین را فرد امنیت دهد،می آرامش انسان هب اسالم

 هایمحرومیت و مشکالت برابر در انسان برای محکمی پایگاه و بخشدمی استحکام اجتماعات و فرد
 نگرش هب بسته مختلف، افراد برای معنویت(. 51: 1832 همکاران، و نوقانی اسدی) کندمی ایجاد زندگی

خدا در جوهره دین اسالم، تأثیر  باور قبلی وایمان به. دارد مختلفی معانی زندگی فلسفه یا جهان به آنها
 کند به منبع الیتناهی وصل است:که فرد احساس  شودموجب میخاصی روی فرد مؤمن دارد که حداقل 

 ایمان که هستند کسانى هاآن (؛23)رعد/ ﴾ِبذِكِر اللَِّه َتطَمِئنُّ الُقُلوبُ الَّذيَن آَمُنوا َو َتطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِكِر اللَِّه َأال ﴿
 کند.مى پیدا آرامش هادل خدا یاد با تنها که باشید آگاه گیرد،مى آرامش خدا یاد به هایشاندل و آورده

یک  و بهی به ارتباط انسان با خدا و اتصال زندگی دنیوی انسان به آخرت و یدتأکقرآن کریم ضمن     
 فرمایدکند. خداوند در قرآن کریم میاطمینان قلبی ایجاد می الیزال الهی در او امید و منبع نامتناهی و

(؛ آگاه باشید! دوستان خدا نه بیمی بر آنان 22)یونس/ ﴾َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْیِهمْ  َخْوف   اَل  اللَّهِ  َأْوِلَیاءَ  ِإنَّ  َأاَل ﴿
از دیدگاه  .گرددی بهتر در او میروحیه وشوند. همین امر موجب احساس امید است و نه اندوهگین می

 هایبیماری» فرماینداست. ایشان میعامل مهم سالمت معنوی افراد  داریتقوا و خویشتن)ع( امام علی
 همچنین ایشان عفو و(. 191/خطبه) «کنید آخرت سفر ةآماد را خود و درمان باتقوا را خود جان و روان

 چون» فرمایند:می داند وای برای حفظ سالمتی معنوی میتوزی از مردم را وسیلهپرهیز از کینه گذشت و
 بهتر کنی صبر چون بگویند من به که ندارم انتقام قدرت که زمان آن در فرونشانم؟ را آن کی گیرم، خشم
(. 192حکمت/) «است وبـخ کنی عفو اگر: ویندـبگ من به که دارم؟ انتقام قدرت که آنگاه یا است

 سخنان دیگر و سجادیه صحیفه و البالغهنهج کریم، قرآن ویژه به اسالم مبین دین مذهبی هایوزهـآم

 رابطه تقویت پرتو در انسان زندگی در معقول حیات یک به بخشی منظور تحققبه( ع)اطهار ائمه از گهربار
 یک به را انسان تا کنندمی تالش ها،انسان دیگر و طبیعت خود، با انسان رابطه اصالح نیز و خدا با انسان
 .(282: 1859 تهرانی، لشادد)سرشار از معنویت رهنمون سازند  سالم و زندگی

 یژهوو به، امام علی)ع( و نیز جایگاه سالمت معنوی در زندگی انسان دیدگاهاهمیت تعمق در با توجه به     
دیـدگاه  از  تـوان شـود کـه آیـا مـی    ال مطرح میؤاین سنون از جانب برخی از متفکران ، اک در دنیای غرب

بنابراین با ایـن  ؛ استخراج کرد کندیمبوی وین ادعا  آنچهالگویی را برای سالمت معنوی مطابق با )ع( امام
ای ـود دارد ایـن پـژوهش در راستـ   ـوجـ )ع( علـی  در دیدگاه امـام  رفیتـفرض که دستیابی به این ظپیش

منطبـق بـا    یو افقـ در دو بعد عمـودی   های تعمیق سالمت معنویروش زیر است:ال ؤدادن به دو سپاسخ

توان برای سـالمت  چه الگوی مفهومی را میکدام است؟ )ع( در دیدگاه امام علی بوی وین یدوبعدالگوی 
                                                           
1  . Gookin 
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برجستگی این الگوی مفهومی در مقایسه بـا الگـوی بـوی ویـن      ارائه داد و)ع( معنوی از سخنان امام علی
 ؟تکدام اس

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

هم در بین متخصصان حوزة سالمت  هاسالمتی در زندگی انسان نظر به اهمیت توجه به نقش معنویت و
برای مثال  های گذشته معطوف به این موضوع بودندهای اسالمی، برخی از پژوهشو هم در آموزه معنوی

های مربوط ی و معنویت در پژوهشدارسنجش دین» (، در پژوهشی با عنوان2001) شرمن و سیمونتون
ها گیرد که میان سالمتی بیماران با سالمتی معنوی آنبا رویکردی کمی گرایانه نتیجه می« سالمتبه

 مسیرهای و نتایج عنوان با پژوهشی در نیز (2001) پالنته و داری وجود دارد. شرمنهمبستگی معنی
 رابطۀ بر تأثیرگذار عوامل به سالمت، و ایمان مختلف ابعاد بررسی از پس سالمت، باب در تحقیق یآینده
 سالمت به است، ممکن دیگر شناختیروان مجاری طریق از ایمان نویسد،اشاره و می سالمت و ایمان
 و عصبی دستگاه و ریزدرون غدد فعالیت بر تأثیر با معنوی سالمت و دینی التزام کهچنانآن شود، منجر

 همچنین تیموتی. بگذارد اثر بیماری مقابل در حساسیت بر شناختی،روان و یکیفیزیولوژ لحاظ به ایمنی،
، به بررسی جایگاه «دین و معنویت در علم و کاربرد روانشناسی سالمت» (، در پژوهشی با عنوان2001)

کند، موضوعات اشاره می پردازد وایمان و سالمت، از منظر پژوهش روانشناسی سالمت، می ةتحقیق دربار
او همچنین به دانشمندانی که  های توجه روانشناسی سالمت ارتباط دارد.ین و معنویت با یکایک کانوند

های داخلی کند. پژوهشهستند، نیز پیشنهاد آتی ارائه میشکاک و حتی مخالف بررسی ایمان و سالمت 
 و بخشیاناله ،(1839) همکاران و حجتی( 1835) همکاران و ، رضایی(1835) دیگر همچون امیدواری

سالمتی جسمی  به موضوع ارتباط سالمتی روان و (1831) همکاران و فاطمی سید و( 1839) همکاران

 اند.گرایانه پرداختهعمدتاً با رویکرد کمی

البالغه با در نهج معنوی همچنین برخی تحقیقات داخلی دیگری نیز در این حوزه به موضوع سالمت    
ی اثربخشی مطالعه» (، پژوهشی با عنوان1892) برای نمونه رحیمیان بوگر رویکرد کمی پرداخته بودند

با رویکرد کمّی انجام داده و به این نتیجه « البالغه بر ارتقای سالمت روان دانشجویانهای نهجآموزه
طور معناداری سالمت روان دانشجویان گروه آزمایش را در البالغه بهرسیده که آموزش رهنمودهای نهج

سخنان  (، در مقاله خود ضمن تحلیل1892) همکاران محمدی پویا و .بخشیدایسه با گروه کنترل بهبود مق
های مهم سالمت در لفهمؤاجتماعی را یکی از  البالغه برخورداری از سالمتی فردی وامام علی )ع( در نهج

نیز در  (1892) فراجیانکدخدایی و ح.اندگرفته البالغه در نظربدنی از منظر نهج ساحت تربیتی زیستی و
ی به مطالعه« البالغهبررسی نقش اخالق بر سالمت روان در اجتماع از دیدگاه نهج» ای با عنوانمقاله

پرداخته و نهایتاً به تأثیر مثبت اخالق نیکو بر سالمت روان تأکید )ع( احادیث موجود از حضرت امیر
البالغه بر های نهجتأثیر حکمت» پژوهشی با عنوان ( در1891) همچنین رحیمیان بوگر و سنایی نماید.می

اند که اند به این نتیجه رسیدهکه با رویکرد کمّی انجام داده« بهبود ابعاد سالمت عمومی دانشجویان
های بدنی، اضطراب و طور معناداری باعث کاهش عالئم نشانهالبالغه بههای نهجآموزش حکمت
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شده های کنترلهای آزمایش در مقایسه با گروهی و افسردگی در گروهخوابی، اختالل عملکرد اجتماعبی
 های خود به دو نوع ابعاد افقی ودر تحلیل پژوهش (832: 1999 ،بوی وینها )است. برخی از پژوهش

موجود در  خألپژوهش حاضر در تالش است تا  رواز این عمودی را در بحث سالمتی معنوی اشاره دارد.
 .کنداین حوزه تکمیل 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

های حاصل از سالمت معنوی ابزار خوبی برای زیستن و لذت بردن از یک زندگی است. ظهور تنش
و گرفتار شدن در دنیای مادی، زندگی بشر را با مشکالتی مواجه ساخته است. به  گرایی، غفلتتجمل

پردازی در حوزه سالمت معنوی برآمدند. ن حتی در دنیای غرب در صدد نظریههمین دلیل برخی از محققا
 های دین اسالم وکه آموزهبا نظر به این سو وغرب به مفهوم سالمت از یک در توجه برخی متفکران

شاید بتوان گفت  توجه نبوده وهم نسبت به چنین موضوعی بی)ع( علی سخنان امام ویژه دیدگاه وبه
توان افقی، می اد سالمت معنوی در دو بعد عمودی ونسبت به ادعای الگوی بوی وین در خصوص ابع

احصاء  رو بررسی واز اینالگوی منسجم برای سالمت معنوی از دیدگاه امام علی)ع( استخراج کرد، 
ترسیم الگوی مفهومی سالمت معنوی از دیدگاه امام  و هایی منطبق با الگوی دو بعدی بوی وینروش
 .سازدرا مبرهن مییت چنین پژوهشی ماه ضرورت و)ع( علی

 

 پژوهش شناسیروش. 2
 قیاس استنباط تحلیل محتوای کیفی و نوع از و تحلیلی -توصیفی هایپژوهش زمره از پژوهش، ینا

 یا متن یک اصلی خطوط و محورها کردن برجسته و شناخت از؛ است عبارت محتوا تحلیل. نظری است
فیلیپ استون معتقد است  (.32: 1853 روخانی،سا) توصیفی تحلیلی آوردن فراهم هدف با مکتوب متون

ای عینی و بر اساس قواعد معین مشخصات ویژه را از یک پیام کشف گونهتحلیل محتوا روشی است که به
و  هاخطبه، هانامهشامل الغه، البنهج ابتدا تمام متن این شیوه بر طبق .(1 :1992، 1استون) کندمی

در ارتباط با موضوع پژوهش، بررسی و مطالب مرتبط در )ع( علیونیز دیگر سخنان امام  ،هاحکمت
ی سالمت معنوی و افقی گردید. سپس مطابق با دو بعد عمودی بندطبقه تاًینهای جداگانه ثبت و هاشیف

استفاده از روش  با ،شدندیمی و عمودی افقی هاروشیی که معطوف به هاو حکمت هاو نامه هاخطبه
ی دوبعددر هر ها روش نییو تبشد. پس از تحلیل قیاس نظری و استخراج  لیتحل استنباط قیاس نظری

ابتدا چارچوب مدل در ذهن  (12: 1892شورت، ) یمفهومروش توسعه  و با افتهیتوسعهسپس مفاهیم 
 ستگی آن نیز تحلیل گردید.و برجمفهومی الگوی سالمت معنوی ارائه  مدل زینتجسم و در پایان 

 

 

                                                           
1. stone 
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 بحث. 3

 های معطوف به تعمیق سالمت معنوی در بعد عمودیشیوه .3-1

های سالمتی معنوی بر طبق بندی شیوهمقدمه و بیان مسئله اشاره شد مبنای طبقه در که یطورهمان
 هم مبنی بر این دیدگاه است.)ع( امام علی و سخنان البالغهنوع نگاه به متن نهج دیدگاه بوین وی بوده و

سالمت معنوی عمودی که به آن سالمت  معنوی در این دیدگاه ابعاد عمودی است.یکی از ابعاد سالمتی 
سالمت  . در(832: 1999 ،وین بوی) شود مربوط به ارتباط فرد با خداستمعنوی مذهبی نیز گفته می

داشته و به کند از طریق برقراری ارتباط با خداوند، روان خود را سالم نگهمعنوی عمودی، فرد سعی می
این نوع ارتباط  شود.ت معنوی دست یابد. به همین دلیل به این نوع ارتباط، ارتباط عمودی گفته میسالم

نظام آفرینش  کل موجودات جهان هستی و حاکمیت خداوند بر تمام هستی و احاطه و به خاطرعمودی 
 ی استعمودی بودن هرگز به معنی مرتبت مکانی نیست بلکه احاطه کل بر جز از نظر مفهوم است و

 مطمئناً کسی که ارتباط خوبی با خالق خود برقرار نماید درک صحیحی از زندگی و تعامل با همنوعان و
هایی توان به روشمی)ع( امام علی دیدگاهبررسی محتوی  با تحلیل و مخلوقات خداوند خواهد داشت.

 .بوداشاره کرد که در تقویت و تحقق این بعد از ابعاد سالمت معنوی مؤثر خواهد 
 . روش دعوت به ایمان3-1-1

رو جایگاه ایمان این از یابد.طور عمیق در وجود انسان رسوخ میایمان به معنای باور و اعتقادی است که به
حضرت امیر در این رابطه از قول  (.120 :1835باقری، ) نه در قشر وجود آدمی، بلکه در عمق وجود اوست

وجود  این (. با152/خطبه) ای استوار نگردد تا دل او استوار شودبندهایمان  فرمایند:می( ص)پیامبر اکرم
 کمکتر نموده و از این طریق به واقع ارتباط خود را با آفریدگارش محکم توان گفت یک فرد مؤمن درمی
 .آیدفائق میمشکالت زندگی  به تالش خود و بااو 

روید. برای ظهور ایمان در کسی، باید ها میها و دانستهچه مهم است، ایمان بر بستر بینشآن    

های نظام هستی، زندگی دنیا، های موردنظر را در وی فراهم آورد. با تغییر تلقی فرد در مورد ویژگیبینش
حقیقت و جود انسان، تاریخ بشر و آیندة آن و مرگ و پس از مرگ، شرط الزم برای ایمان آوردن، برای 

 یمان در فرد و تغییر تلقی فرد وی قادر خواهد بود با مسائل و مشکالتی که ازبا رسوخ ا شود.وی آماده می
شود مقابله نماید. برای انسانی که ایمان دارد، زندگی معنادار ها مواجه میلحاظ روحی و حتی جسمی با آن

 .گرددمی
که امام  و به همین جهت است گردد؛باعث رضایت از زندگی و سالمت معنوی می خدا ایمان به    

مصیبت را برای من آسان کرد آن  آنچه ها در آخرین لحظات فرمودند:در اوج سختی و دشواری)ع( حسین
حضرت زینب نیز در مجلس ابن زیاد بعد از  (.22/21 :1202مجلسی، ) بینداست که خداوند آن را می

امید کند فرمود: غیر از زیبایی تواند انسان را از زندگی ناها میهای فراوان که هرکدام از آنتحمل سختی
روش دعوت به ایمان، ناظر به ایجاد تحولی باطنی است و هرگاه چنین  (.21/111همان، ) چیزی ندیدم

رضا و تسلیم،  آثاری چون توکل، اعمال وی پدیدار خواهد شد؛ تحولی رخ دهد، آثار آن بر ظاهر آدمی و
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ایمان در این  ضر اساساً به تحول باطنی معطوف است.لذا روش حا امیدواری به رحمت خداوند و یاد خدا.
طور که قبالً نیز اشاره شد همان گردد.می« ثابت» در مرحله دیگر در آن شود ومی« داخل»مرحله به قلب 

)ع( امام علی به خداوند است. در سالمت معنوی مهم است تالش برای تقرب که یمواردیکی از 
توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا ها میکه انسانفرمایند: همانا بهترین چیزی می

ایمان  فرمایند:همچنین در مورد رهاورد ایمان می .(110خطبه/) و ایمان به پیامبر و جهاد در راه خداست
کو راه برد و با اعمال نی توان به اعمال صالحهاست، باایمان میترین چراغها و نورانیترین راهروشن

 (.112خطبه/) توان به ایمان دسترسی پیدا کردمی
 . روش بیان فلسفه و آثار دستورات دینی3-1-2

گاهی الزم است برای ایجاد اتقان و اعتماد بیشتر و نیز افزایش اطمینان قلبی افراد، حکمت و دلیل و 
میل و رغبت و باور و شود که فرد با همچنین آثار احکام و دستورات دینی روشن شود. این امر موجب می

آثار احکام و  (؛ چنین فردی چون با112: 1832قوام، ) اعتقاد بیشتری به انجام دستورات دینی بپردازند
ها در سالمت داند، بلکه تأثیر آنتنها عبادات خود را کاری عبث و بیهوده نمیدستورات دینی آشناست، نه

داند و در عمل به خود را خدایی حکیم و مدبر میلذا وی خدای  یابد.جسمی و معنوی خود را نیز می
چنین است که رابطۀ او با معبود حکیم و این دارد.دستورات دینی همت و تالش مضاعفی را مبذول می

شود که به تمام فضایل های روحی نمیتنها هرگز دچار افسردگیتر و پایدارتر شده و نهمدبر خویش عمیق
 بخش است.آرامش بخش وباور قلبی به او اطمینان یاد خدا و ذکر وچراکه  گردد.معنوی متصف می

خداوند بندگانش را با نماز و زکات و تالش » فرمایند:می 192ی در خطبه)ع( رابطه امام علی در همین    
و  و جان و روانشان فروتن تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع داری، حفظ کرده استدر روزه

که در سجده بهترین جای صورت را  شان متواضع باشد، کبر و خودپسندی از آنان رخت بربندد، چراهایدل
و روزه  و گذاردن اعضای پرارزش بدن بر زمین، اظهار کوچکی کردن است؛ به خاک مالیدن فروتنی آورد

زمین  جاتگرفتن و چسبیدن شکم به پشت، عامل فروتنی است؛ و پرداخت زکات برای مصرف شدن میوه
های های فقرا و مستمندان است. به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخهو غیر آن، در جهت نیازمندی

(. همچنین 192)خطبه/ «کندشکند و از روییدن کبر و خودپرستی جلوگیری میدرخت تکبر را در هم می
نماز موجب  ایند:فرمدر جای دیگری در خصوص فلسفۀ برخی دیگر از احکام الهی می)ع( حضرت امیر

و  و زکات تن روزه و حج جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زکاتی دارد نزدیکی هر پارسایی به خداست
 (.182حکمت/) جهاد زن، نیکو شوهرداری است

خدا » فرمایند:و می پردازندبیان فلسفۀ برخی دیگر از دستورات و احکام الهی می ، به212ت مدر حک   
و زکات را عامل  و نماز را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی زی دل از شرکساایمان را برای پاک

و جهاد  و حج را برای نزدیکی و همبستگی مسلمانان فزونی روزی و روزه را برای آزمون اخالص بندگان
و نهی از منکر را برای بازداشتن  های ناآگاهمعروف را برای اصالح تودهو امربه را برای عزت اسالم

ها و و قصاص را برای پاسداری از خون ی رحم را برای فراوانی خویشاوندانها، صلهخردان از زشتیبی
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و دوری از دزدی را  و ترک میگساری را برای سالمت عقل اجرای حدود را برای بزرگداشت محرمات الهی
و گواهی  ندانو ترک لواط را برای فزونی فرز و ترک زنا را برای سالمت نسل آدمی برای تحقق عفت

و سالم  داشتن راستیو ترک دروغ را برای حرمت نگه دست آوردن حقوق انکار شدهدادن را برای به

برداری از امام را برای و فرمان و امامت را برای سازمان یافتن امور امت هاکردن را برای امنیت از ترس
 فه دستورات دینی، ضمن هدفمند و(. تبیین کردن فلس212حکمت/) «بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد

رضایت او  را نسبت به حقیقت نهفته در آن و انجام اعمال برای خداوند و باورمند کردن فرد مسلمان او
 دهد.قرار می

 هاروش یادآوری نعمت. . 33--11--33

سالمت معنوی پیروانش  مکرر از این شیوه جهت باال بردن سطح طوربه البالغههجنندر )ع( علیحضرت حضرت 
ی الهی برای مردم و هانعمتی ادآورپس از یها خطبهاده نموده است. ایشان در شروع برخی از استف

  .1کنندیم، سخنانشان را آغاز هانعمتسپاس در برابر خداوند بابت این 
دنبال آن وی تالش آورد و بهفراهم می ی شکر و سپاس را در فردهای الهی، زمینهیادآوری نعمت    

خدا استفاده کند و از آن طریق با خداوند خویش  طور صحیح و برای تقرب بهها بهنعمت کند از اینمی
 ارتباط برقرار کند.

ها، نسبت به اعطاکنندة نعمت شود که فردهای فراوان الهی، موجب میاز سوی دیگر یادآوری نعمت    
نتیجۀ این محبت و  برقرار نماید. یعنی خداوند متعال محبت و عالقه پیداکرده و رابطۀ خوبی با پروردگارش

ای افزون به و لذا فرد باروحیه (183: 1852قرائتی، ) عشق الهی نیز چیزی جز اطاعت از خدا نخواهد بود
نماید و از این طریق است که تر میاش را با خداوند محکمهای الهی پرداخته و رابطهاطاعت از فرمان

که تمام تالش خودش را مبذول داشت، از این از ردی پسیابد. چنین فسالمت معنوی وی تحقق می

 کند و هرگز در زندگی سرخورده نخواهد شد.نتیجۀ کار، پیش خدا شکایت نمی
خدا  به» فرمایند:ها میهای الهی و تأکید بر واال و عظیم بودن این نعمتپس از یادآوری نعمت ایشان    

هایتان با شدت شوق به خدا، یا ترس از او خون جاری چشم و از های شما از ترس آب شودسوگند اگر دل

توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر که می جاو اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آن گردد

 (.12خطبه/) «های بزرگ پروردگار، بخصوص نعمت ایمان ناچیز استنعمت
نویسد، اخالق کارگزاران حکومتی را برای وی تشریح ای که به حارث همدانی میهمچنین در نامه    

و  هایی که در اختیارداری تباه مکنو نعمت هایی که خدا به تو بخشیده نکو دارنعمت» فرمایند:نموده و می
این نامه نوعی  توجه به مضمون (.29نامه/) «های خود را در تو آشکارا بنگردچنان باش که خدا آثار نعمت

 کند.راه را برای سالمتی معنوی فرد مهیا می کند ودر فرد ایجاد میعالقه  امید و
 

                                                           

 ها هستند.ی این خطبهجمله از 211و  131، 122، 112، 31 ،28های خطبه .1
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 رجا و . روش توصیه به خوف3-1-4

چراکه این  های تعمیق سالمت معنوی در بعد عمودی روش توصیه به خوف و رجاء است.دیگر روش از
معنوی محقق روش اشاره به شیوة ارتباط مخلوق باخدای خویش دارد و از طریق این ارتباط سالمت 

یا سختی حفظ  های زندگی در نعمت ورجاء تعادل روانی انسان مؤمن را در ناهمواری خوف و شود.می
 دار وکند، زندگی را برای وی هدفرحمت واسعه امیدوار می فضل الهی و کند و او را نسبت به توکل ومی

هدفی که نشانه بیماری و وچی و بیاخروی انسان را از پ داری در زندگی دنیوی وسازد. هدفبامعنی می

شناخت  در رابطه با 90حکمت  که درچنان (.12: 1859دلشادتهرانی، ) سازدخوف وحشت است رهایی می

فقیه کامل کسی است که مردم را از آمرزش خدا مأیوس و از مهربانی او نومید » عالم آگاه فرموده است:
ص( )یامبرپ(. همچنین در وصف اصحاب 90ت/)حکم «نکند و از عذاب ناگهانی خدا ایمن نسازد

لرزیدند از کیفری که از آن بیم داشتند، یا برای پاداشی که به یم تندبادو چون درخت در روز  فرمایند:یم
 (.95آن امیدوار بودند )خطبه/

خوف بودن بشارت و انذار است. بشارت در فرد امید و انذار در وی  توأممستلزم  رجا و خوفتوصیه به     
اند. اگر فقط از بشارت استفاده یضروراین دو برای سالمت معنوی الزم و  و آوردیم به وجودو ترس 

اگر در وی تنها ترس از  ؛ ویوس شده و در جهت توبه و اصالح خویش گام بر نخواهد داشتمأشود، فرد 
ا وی از سالمت معنوی ۀ خوبی با پروردگار خویش برقرار نماید و لذرابطتواند ینمخداوند ریشه کند 

در فرد احساس  زمانهمباید  تنهانه کهیناآنچه مهم است  مذهبی( برخوردار نخواهد بود.) یعمود
تا  نیز تعادل و هماهنگی برقرار باشد ورجاخوفرا ایجاد کرد بلکه باید در میزان توصیه به  ورجاخوف

لطف و کرم الهی امیدوار بوده و در انتظار  یجۀ اعمال بد خود بترسد و از سوی دیگر بهنتطرف از یکاز
ینی بخوشتوانید که ترس از خدا را فراوان و یماگر » فرمایند:یم نتایج اعمال خوب خود باشد. چنانچه

ینی او به پروردگار باید بخوشة خدا بندخود را به خدا نیکو گردانید، چنین کنید، هر دو را جمع کنید، زیرا 
 «تر است، باید بیشتر از دیگران از کیفر الهی بترسدینبخوشکه به خدا  کسآنو  باشد ة ترسیدن اواندازبه

یۀ معنوی همواره به یاد خدا خواهد بود و در برابر سرماچنین ینا(. بدیهی است چنین فردی با 25)نامه/ 
 ها مقاوم و امیدوار به مدد الهی.یسختمشکالت و 

 . روش یادآوری مرگ و قیامت3-1-5

کارگیری آن، نقش مهمی را در تعمیق توان با بهمی هایی است کهشدآوری مرگ و قیامت، ازجمله رویا
ایفا نموده و سالمت معنوی فرد را به شیوة عمودی محقق نمود؛ قبالً هم اشاره شد  سالمت معنوی فرد

عنوان داوند بهاست خ واسطه اینکه چنین روشی، روش سالمتی معنوی در بعد عمودی است بهعلت این

منظور ارتباط مکانی نیست. چراکه  عنوان مخلوق جزء با احاطه کل در ارتباط است واحاطه کل و فرد به
اش، خود را در پیشگاه خداوند ببیند. شاید بتوان لحظه از زندگی تواند هرفرد با یادآوری مرگ و قیامت می

آن است.  از یادآوری مرگ و جهان پس)ع( عام تربیت در سیره و کالم امام علی ترین روشگفت که مهم
 «کنم، از مرگ کمتر غفلت کنیدای مردم؛ شمارا به یادآوری مرگ سفارش می»فرمایند: ایشان می
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و با یاد مرگ آن را  دلت را با اندرز زنده بدار...» اند:فرموده)ع( وصیت به امام حسن و یا در (133خطبه/)
 (.81)نامه/ «آرام کن

قیامت را در  در عمل و گفتار تأثیر مرگ و)ع( شود که امام علیالبالغه مشخص میبا بررسی متن نهج    
 اند از:ها عبارتآن که برخی از کندای بیان میطور ماهرانهتعمیق سالمتی معنوی به

تا  شوداما مرگ همچنان بر اعضای بدن او چیره می»تذکر در کمین بودن و ناگهانی رسیدن مرگ؛  -

تواند با زبان سخن اش افتاده نه میافتد، پس در میان خانوادهکه گوش او مانند زبانش از کار میآن

نگرد، اما صدای و حرکات زبانشان را می کندصورت آنان نگاه میبگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته به
گیرد و چشم او هم مانند گوشش شنود، سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرامیکلمات آنان را نمی

آید که عزیزان در کنارش ای درمیصورت الشهبسته گردد و روح از تنش بیرون شود و او به فرو
 (.109)خطبه/ «وحشت کنند

هایی وخم و منزلپیچ هایی است پرپیش روی شما گردنه» پس از مرگ؛ ترسیم وضعیت مردگان -
امام با ترسیم چهره  (.202)خطبه/ «ها گریزی نیستآور که از ورود و توقف در آنترسناک و هراس

امید گذر از  تا فرد نسبت به آمادگی خود برای مرگ اعمالی انجام دهد و قیامت تالش دارند مرگ و
 ای برای خود رقم زند که گویی از قبل آمادگی الزم را دارد.گونهاین اضطراب را به

شخص حیات خود را محدود به چند سال زندگی در دنیا نپندارد و  شود کهیاد مرگ موجب می    
: 1832قوام، ) های الهی باشدای زندگی کند که در جهان بعدی نیز در راحتی و برخوردار از نعمتگونهبه

گردد، بلکه انسان پس از د به معاد، عقیده دارد که زندگی به جهان ماده خالصه نمیشخص معتق (.101

صادقیان، ) رسدها و آرزوهای مناسب خود میجا به بسیاری از خواستهمرگ، زندگی دیگری دارد که در آن

ت و محرومی جا آسایش، آرامش و امنیت مطلق وجود دارد و افراد احساس کمبود(. در آن122: 1835

 کنند.نمی

 سالمت معنوی افقیهای معطوف به شیوه. 3-2

با دیگران است، سالمتی معنوی در  این نوع از ابعاد سالمتی معنوی چون مربوط به ارتباط فرد با خود و
در سالمت معنوی افقی فرد تالش  مربوط به رضایتمندی فرد از خود است. بعد افقی نامیده شده است و

گونه رفتار کند که به آرامش درونی برسد و از زندگی کردن لذت خود و دیگران آنکند در برخورد با می

نیز  رعایت حقوق دیگران و نوع تعامل با دیگران و)ع( چه مهم است در سخنان امام علیببرد. آن

خدا مؤثر است  ارتباط با گیرد در تقویت بعد عمودی وکه در این بعد قرار می وبرخاست با صالحاننشست
شوند در عنوان دو بال صعود به قله سالمت معنوی تلقی میدیگر این دو بعد برای سالمتی بهعبارتبه و

های تربیتی اشاره خواهد شد به برخی از روش)ع( فرمایشات حضرت علی این بخش با تأکید بر
 بعد افقی هستند. کننده سالمت معنوی درتضمین
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 روش محاسبۀ نفس. 3-2-1

است  رت از ارزیابی اعمال و نیت پنهان در آن اعمال است. مالک مهم در ارزیابی ایننفس عبا ۀمحاسب
تقرب به خداونداست یا نه. چون محاسبه نفس مربوط به  ةشده مبتنی بر تقوا و انگیز که آیا اعمال انجام
ن آن عمل نبود خالص بودن و ناسره بودن و داوری اعمال خودش با توجه به سره و ارتباط فرد با خود و

در راستای جلب رضایت خداست لذا مربوط به بعد افقی سالمتی معنوی است در این مالک حسن عمل 
 (.91فرمایند: عمل، با تقوی کم نیست. )حکمت/می)ع( رو امام علیاین از موردنظر است، نه کثرت آن.

آنان  ان خدا فرمودند:کنندگ، در مورد صفات یاد1نور ةسور 85 ۀبه هنگام تالوت آی)ع( امام علی    
 (.222خطبه/) که همه را جبران کنند اندو برای حسابرسی آماده های اعمال خود را گشودهنامه

 سویبه د،کند. اگر عقل از اسارت هوای نفس آزاد نشومی دربندها و شهوات عقل را پیروی از هوس    

آدمی را  بینحقیقتگرایی، دیده و شهوتشود. شیفتگی افراطی دچار خفتگی می ده وکمالش برانگیخته نش

مندانه از خود شود که فرد نتواند احساسی رضایتشده و باعث میسازد و مانع تعقّل صحیح انسان کور می
 اندازدفرمایند: شهوات، عقل انسان را از کار میمی)ع( . امام علیدهد داشته باشدو رفتارهایی که انجام می

در  را از عذاب وجدان رهایی بخشیده و ضمن تأمین سالمت معنوی فرد اومحاسبه نفس  .(109خطبه/)
 های وارده بر نفس خود بشود و بهتواند مانع از ورود آسیبکند و او میوی نگرش مثبت و امید ایجاد می

چراکه بازبینی روزانۀ آنچه به زبان آمده و آنچه به  کنترلی درست برای مهار نفس خود دارد. عبارت بهتر
شود و مصون ماندن از غفلت و تغافل، شرط عمل درآمده، مانع از غفلت و یا تغافل نسبت به خویش می

 وجدانی توأم با آرامش خواهد شد. سالمتی معنوی وای منجر بهاست. چنین محاسبه« راه»باقی ماندن در 
 روش عفو و گذشت. 3-2-2

 و بهبود روابط بین فردی عامل بسیار معنویعفو و گذشت در رشد کمال انسانی، سالمت جسمی و 
 مربوط به نوع تعامل خداپسندانه و کند و. عفو و گذشت در یک زندگی جمعی معنی پیدا میمؤثری است

که به آنگاه)ع( امام علی رو مربوط به بعد افقی سالمتی معنوی است.ازاین صحیح با دیگران است.
گونه های پرهیزکاران این است که او را اینند: یکی از نشانهفرمایکنند میهای پرهیزکاران اشاره مینشانه

 (.198خطبه/) بخشدکه محرومش ساخته میکند، به آنبینی ... ستمکار خود را عفو میمی
توزی خواهد از رواج بدی و کینههای اسالم برای عفو و گذشت، منطق بسیار محکمی دارد و میتوصیه    

تنها موجب برخورد کریمانه و همراه با عفو و گذشت، نهو انتقام جلوگیری کند. و ایجاد زنجیره رفتار بد 
زدودن  2تواند دشمن را به دوست تبدیل کند.شود، بلکه حتی به تعبیر قرآن کریم میاصالح رفتار افراد می

مثبت هم کند بلکه در او نیز نگرش تنها فرد را ازنظر سالمتی درونی تأمین میکینه و عداوت از دل نه
 .کندایجاد می

                                                           

ها را از یاد خدا و برپاداشتن یاد خدا غافل ای آنگویند، مردانی که نه تجارت و نه معاملهو صبح و شام در آن خانه تسبیح می .1
 .کندنمی

 .95، 92، 91، 90، 55، 13ی یوسف، آیات به سوره .2
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بخشش و گذشت از خطا را در موضع قدرت باید انجام داد. در چه حائز اهمیت است، این است که: آن    
حضرت امیر در مورد ضرورت پرهیز از  .صورت تأثیر اخالقی و اجتماعی الزم را نخواهد داشت این غیر

که  شانم؟ در آن زمان که قدرت انتقام ندارمچون خشم گیرم، کی آن را فرون»فرمایند: خشم و انتقام می
که قدرت انتقام دارم؟ که به من بگویند: اگر عفو کنی  آنگاهبه من بگویند چون صبر کنی بهتر است یا 

کسی که در موضع قدرت  برد در انتقام نیست.لذا لذتی که فرد از بخشش می. (192کت/م)ح «خوب است
رسد و بدین سبب است که از خود و رفتارش ود به آرامش میکند، با این عمل خبخشد و عفو میمی

 راضی خواهد بود.

های ها شیوهچنین فردی مدتتوزی است. اینهای روانی ناشی از کینهبخش بسیار بزرگی از ناآرامی    
ها مختلف انتقام را ممکن است در ذهن خود بپروراند و آسایش و آرامش خود را تحت تأثیر این ناراحتی

ها که معلول آن حس مشغولیها و دلتنها این ناآرامیاست که با عفو و گذشت نه قرار دهد، این در حالی
انتقام پذیری است از بین خواهد رفت، بلکه به سبب عفو و گذشت آرامش وی دوچندان خواهد بود. 

 منشی او خواهد بود.سالمت معنوی چنین فردی مرهون این آرامش و بزرگ
 داریخویشتن روش. 3-2-3

یک مفهوم اسالمی دو  عنوانبهکمال هر انسانی است. تقوا  بهرسیدن رای یک روش الزم ب داریخویشتن
فرد را از آلودگی  چراکهبا بُعد پرهیز مرتبط است  داریخویشتنبُعد اساسی دارد. بُعد پرهیز و بُعد حضور. 

امام  اند در سالمت معنوی فرد مؤثر باشد.توها میو مصون بودن از این آلودگیدارد محفوظ نگه می
سفر آخرت  ةهای روان و جان خود را باتقوا درمان و خود را آمادفرمایند: بیماریدر این رابطه می)ع( علی
 (.191خطبه/) کنید
بازد دار است و روحیۀ خود را نمیهای زندگی، خویشتنکسی که در مواجهه با مشکالت و نامالیمی    
رو شود. حضرت دوراز ذهن و روانی مغشوش با مسائل و مشکالت روبهباروح و روانی استوار و بهتواند می
و صفاتی پسندیده  1برداش نام میبرای معرفی یک الگوی کامل انسانیت از یکی از برادران دینی)ع( امیر

تا آنکه عذر او  کردنمی و کسی را که عذری داشت سرزنش»فرمایند: که میبرد. ازجمله اینرا از او نام می
دار (. پس فردی خویشتن239)حکمت/« کرد مگر پس از تندرستی و بهبودیاز درد شکوه نمی شنید.را می

گونه آلودگی شود، چراکه همچون دریاست و هیچهای معنوی نمیو با چنین تفکراتی هرگز دچار بیماری
ها و دار و با مناعت طبع که زود در برابر موفقیتشتندار کند. فرد خویتواند زالل معنویت او را خدشهنمی

یابد که این چنان رضایتی از خودش و رفتارهایش دست میشود پس از مدتی به آنها لبریز نمیشکست
 دارد.کند مصون میهایی که معنویت او را تهدید میمندی او را در مقابل آسیبرضایت

 روش پرهیز از دنیاپرستی. 3-2-4

ای برای به خداوند و توشه تقرب وتعالی تواند مقدمه و زمینه مناسبی برای رشد، می« دنیا» کهیناضمن 
و سرگرم شدن به  دنیاپرستیبه دنیا غفلت کرد.  بستگیدلسفر به آخرت باشد، اما نباید از پیامدهای منفی 

                                                           

 ضرت، ابوذر غفاری و برخی معتقدند عثمان بن مظغون بوده است.گویند منظور حبرخی می. 1
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 روانی های ذهنی وو تنش هاتواند منشأ بسیاری از آسیبهای موقت این دنیا و غفلت از آخرت میخوشی
ای مردم؛ باید دنیای حرام در چشمانتان از پر » فرمایند:در خصوص دنیای نکوهید می)ع( امام علیشود. 

این دنیای فاسد نکوهش شده را رها  تر باشد...ارزشی دامداران، بیهای قیچی شدهو تفاله کاه خشکیده
و یا در جای دیگری دنیاپرستی را رد نموده و  (82)خطبه/ «کردتر از شمارا رها کنید، زیرا مشتاقان شیفته

دهید گریه نکنید فرمایند: دل از دنیا برگیرید و چونان کنیزکان برای آنچه ا ز دنیا از دست میمی
 (.158)خطبه/

 ودر بخشی از سخنان خود اشاره مستقیمی به رابطه دنیای نکوهیده با سالمتی معنوی داشته     
کس که قلب او با دنیاپرستی پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است؛ اندوهی د: و آنفرماینمی

 (.223رها نشدنی، حرصی جدانشدنی و آرزویی دست نایافتنی )حکمت/
کس که خود و آن کس که از دنیا زیاد برداشت، به فقر محکوم استآن» فرمودند: مؤمنانریامهمچنین     

کس که زیور دنیادیدگانش را خیره سازد دچار کوردلی و آن نگاشت در آسایش استنیاز ارا از آن بی
ها در خانۀ دلش کس که به دنیای حرام عشق ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوهو آن گرددمی

جا گلویش را گرفته در تا آن که از سویی سرگرمش سازند و از سوی دیگر رهایش نمایند رقصان گشت

 (.825)حکمت/ «ای بمیردهگوش
ازاینکه مردم را از دنیای حرام البالغه پسنهج 111 بۀالبالغه در خطدر نهج یرالمؤمنینام حضرت    
ترسانم زیرا در کام شیرین و در را از دنیای حرام می همانا من شما»فرمایند: ترساند در مورد دنیا میمی

و با زینت غرور خود را  دهداس آرزوها خود را نشان میی انسان سبز و رنگارنگ است... در لبدیده
 (.111)خطبه/ «و کسی از اندوه آن ایمن نیست ها دوام نداردآراید، شادی آنمی
 نشینی با نیکانروش پرهیز از مصاحبت با بدان و توصیه به هم. 3-2-5

با توجّه به این مطلب ستند. او، دوستان و مصاحبان او ه رفتار مؤثر بر انسان و حاالت وعوامل یکی از 
پی انحراف  و در نمادوستی دشمنان نوعبهینی و مصاحبت با دوستان و افرادی که نشهمانسان باید از 

ین کردن فرد نشهموی و سلب سالمت معنوی او هستند دوری کند، لذا باید بستر و فضای الزم را برای 
 رفاقت با دوستان بد فراهم کرد.ینی و نشهمبا دوستان خوب و متقابالً پرهیز از 

تواند باعث هالکت و نابودی انسان یمنجات و رستگاری آدمی و دوست بد  ۀیماتواند یمدوست خوب     
 .1تا آنجا که قرآن کریم علت رفتن برخی افراد به دوزخ را دوستی با افراد ناباب معرفی کرده است گردد

مردم  السالمیهعلامام علی  بنابراین؛ تعامل با دیگران است درو این روش هم از ابعاد افقی سالمت معنوی 
 کارانخالف و خردانیباز دوستی با » :فرمایندیمبه حارث همدانی  داشته و بر حذربدان  با ینینشهمرا از 

که به مالک  یانامهایشان در جای دیگری در  (.29نامه/) «شناسندیم زیرا هرکس را به دوستش، بپرهیز
 و یانگوراستبا  توانییم تا: »فرمایندیو مبا نیکان توصیه نموده  ینینشهماو را به ، نویسندیم اشتر

                                                           

 29و  23فرقان آیات . 1
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فاسقان دیگری افراد جامعه را از دوستی با  یدرجاها)ع( یعلحضرت . (18نامه/) «بپیوند یزکارانپره
 .دارندیمبر حذر (، 83حکمت/گو )دروغ(، افراد احمق، بخیل، بدکار و 298حکمت/خردان )یب(، 29نامه/)

که  شودمیباعث  دوستی چنیناین طبیعتاً. خوب کسی است که انسان را به یاد خدا بیندازد نشینهم    
و  یابدمیدست  که انسان به آرامش درونی در کنار دوستان خوب است .فرد به فضائل اخالقی روی بیاورد

و  با خوبان است که سالمت معنوی فرد با مصاحبت نچنیاینو  ماندمیمصون  هاپستیو  رذایلدر مقابل 
 .گرددمیبا بدان محقق  نشینیهم پرهیز از

 برجستگی آن و)ع( دیدگاه امام علی اساسمدل مفهومی الگوی سالمت معنوی بر  .3-3

مدل مفهومی الگوی سالمتی معنوی را بر  توانمیاکنون . همعمودی وافقی  شدهمطرحبا توجه به ابعاد 
. در این مدل یک بعد از ابعاد سالمتی معنوی به ارتباط دادن موضوع س مدل مفهومی زیر ارائه کرداسا

بعد دیگر ارتباط دادن مفهوم سالمتی معنوی  در وجلب رضایت او  تعمیق سالمتی معنوی به تقرب الهی و
برخورد با نفس  نحوة و نبرخورد با دیگرا نحوة واو با دنیا  تعامل وبا محیط اجتماعی یا همان دنیای فرد 

در مدل مفهومی  که یطورهمان. خداست بهسعادت انسان برای تقرب  تأمین در راستای تحقق وخود 
. آنچه برآیند کلی یکدیگرند ملزوم وسالمتی معنوی انسان در هر دو بعد الزم  تأمینشود هم مالحظه می

با دیگران رفتار  تعامل وهم در بعد اجتماعی  انسان تندرست معنوی هم در بعد فردی و کندمیمدل اشاره 
 .همنوعان است دیگر و طبیعت، خود، باخداانسان  رابطۀ کنندهتضمینکه  دهدمیشایسته از خود نشان 

 واز خلق  دوری وانسان برخوردار از سالمت معنوی نه در تن خود پیچیده به عبادت با خدا     
 او خانوادگی و فردی و اجتماعیبه امور  رسیدگی ووی یندگی دتعامل با زن نه مشغول است و گزینیعزلت

از  مسلمان تعمیق سالمت معنوی برای هر فرد هایروشمدلی از  چنین .داردبازمیخدا  ذکر واز یاد  را
 خود و کنترل وحفظ وصیانت، هدایت  او وظیفهکه بداند  سازدمیافراد جامعه این پیام را در ذهن متجلی 

خداوند را  رضای و اندیشدمیفردی  منافع برمقدم  است و همواره ای اعضای دیگر جامعهالگو بودن بر
آماده  و آمادگی برای خدمت به خلق خدا وی در جهتدنیاز نعمات  همواره و بوده دارخویشتندارد،  مدنظر

بعد )ع( علیام امدیدگاه توان گفت در گفته شود می آنچهبا توجه به  کندمیشدن برای سفر آخرت استفاده 
نسبت به مدل بوی وین برای تقویت سالمت معنوی  و هستندهم  ملزوم وسالمت الزم  عمودی وافقی 

 افقی بعد در وخدا  در مدل بوی وین بعد عمودی مربوط به ارتباط فرد با زیرا ؛کارسازترندافراد مسلمان 
ضمنی در تقویت  طوربهد افقی هم بع ،شدهحاصلدر این مدل مفهومی  لیکن ارتباط با خود مدنظر است.

توان گفت که در بعد برای مثال مییکدیگر جداشدنی نیست  از واست  مؤثرترآن  بارآوری وبعد عمودی 

یا دیگری هم به نیت این عمل یعنی تقرب به خدا فرد توجه دارد وهم به  اصالح رابطه فرد با خویشتن و

بهتر مواظب ظاهر اصالح  به عبارتدیگری و یا  یاو  یشتنخوکه عمل اصالح رابطه این کیفیت عمل و

داشتن به عمق سخنان امام  جه وتوبرای فهم مطلب  صرفاً بندیطبقه این و رابطه هم هست تا ریا نباشد
سالمتی معنوی دنیوی بلکه به  تنهانه دیدگاه امامدهد مفهوم سالمت معنوی در ونشان می است)ع( علی

 .رسیدن به تقرب الهی معطوف است همان رستگاری در آخرت و افق عمیق سالمت معنوی که
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 )ع( ابعاد سالمت معنوی از دیدگاه امام علی ها والگوی مفهومی روش

 

 گیرینتیجه
جامعه برای رسیدن به  هر به زندگی است. بخشیکیفیتمهم در  عوامل ازیکی  عنوانبهسالمتی معنوی 

این مقاله با محور  کند.ا برای سالمتی در ابعاد گوناگون تعیین میمعینی ر الگوهای هاروشزندگی بهتر 
، با نظر به الگوی دوبعدی سالمت معنوی بوی وین به بررسی ابعاد سالمت )ع(دیدگاه امام علی دادن قرار

که الگوی مفهومی گردید  یکو منجر به ده روش  پرداخته که نهایتاً افقی ومعنوی در دو بعد عمودی 
 روش ،هانعمت یادآوری روش دینی، دستورات آثار و فلسفه بیان روش ایمان، به دعوت روش از: اندعبارت
 ،داریخویشتن روش گذشت، و عفو روش نفس، محاسبۀ روش مرگ، یادآوری روش ،ورجاخوف به توصیه
ج روش پن که نیکان با نشینیهم به توصیه و بدان با مصاحبت از پرهیز روش ،دنیاپرستی از پرهیز روش

 .روش بعدی مربوط به بعد افقی سالمت معنوی هستند پنج واول مربوط به بعد عمودی 
دیدگاه امام  این پژوهش مربوط به طرح الگوی مفهومی سالمت معنوی در هاییافتهبخش دیگری از     
 وجه ت.این الگو تکوین یاف ،سالمت معنوی بوی وین بعدی دوالگوی  دادن قراربود که با مبنا )ع( علی

بوی وین در ناظر بودن الگوی  عمودی وبعدی افقی  دو ابعاد با آمدهدستبهتفاوت الگوی سالمت معنوی 
جامعیت الگو در بعد  همچنین و اخروی ووی ینبر حیات د)ع( دیدگاه اماماز  آمدهدستبهسالمت معنوی 
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ی وین به رابطه فرد با خویشتن بعد افقی سالمت بو کهآن حالبود.  همنوعان وبر مردم  تعامل وافقی 

 اتصال و خدا بهانسان  تقرب وبعد عمودی  کنندهتکمیل آمدهدستبهالگوی بعد افقی  دارد. همچنین تأکید
گفت  توانمیدادن سالمت معنوی از زندگی دنیوی به حیات اخروی وزندگی بعد از مرگ است. لذا 

بر این بوده که زندگی در مفهومی  تالش نوی،بر هر دو بعد سالمت مع)ع( علیتوجه امام  رغمعلی
 قرآن، در اسالم مبین دین هایآموزهگفت  توانمی روازاین قرار گیرد. تر موردتوجهدقیق و ترجامع
 را معنوی سالمتی و داشته نگرجامع نگاه معنوی سالمتبه نسبت معصومین روایات و البالغهنهج

 دنیا در انسان موفقیت کنندهتأمین و آخرت جهان در ابدی آرامش و دنیا این در زندگی کیفیت کنندهتأمین
 .گیردمی نظر در آخرت و

با سالمتی معنوی  توأممسیر زندگی )ع( امام از سخناننتایج این پژوهش برای هر فردی که بخواهد     
افراد  بود.خواهد  کنندهکمکیا اصالح کند یا بخواهد معنویت درمانی را آموزش دهد  تأمینخود را 
 قراربا محور  توانندمی ،البالغهنهج هایآموزهدر انتقال  تربیت ومتربیان تعلیم  مربیان و ویژهبه و مسلمان

معنوی کمک  سالمتبهمسائل مربوط  آموزش در حتی و تربیت وبه تعلیم  آمدهدستبه هایروش دادن
الگوی  چارچوبود ضمن در نظر داشتن شیک پیشنهاد پژوهشی توصیه می عنوانبهپایان  در گیرند.

در الگوی مفهومی سالمت معنوی در  که در این مقاله)ع( علیامام  دیدگاهسالمت معنوی حاصل از 
الگوی سالمت معنوی در  پدیدارنگاریاز نوع  کیفی هایپژوهشترسیم گردید به انجام  البالغهنهج

 مطابق با مضامین قرآن و هاآنرفتار  ه عمل وک هایانسان حتی و البالغهنهج هایآموزهعامالن به 
الگوی  محققان ،گردداسالمی است همت گمارند. همچنین پیشنهاد می هایآموزه دیگر و البالغهنهج

 ومربیان  برای وقرآن کریم استخراج  ویژهبه در منابع اسالمی و گوناگون ابعادسالمت معنوی را در 
 .سالمت ارائه کنند درمانگران
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