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Abstract: 
 
Background: Although World Health Organization (WHO) has no unified definition of the spiritual 
health, but phrases such as "effect of the human spiritual on the body" and "regard to religious 
practices" are the most acceptable approaches among the researchers.  Research denotes that Holy 
Quran consists of approaches to acquire the peaceful heart in present life and the permanent health in 
hereafter. Accordingly, the study on spiritual health in Quran was carried out.  
Materials and Methods: The verses related to the soul, heart, man, God, resurrection and so on were 
searched in Jame-Al-Tafasir software and texts and the verses related to spiritual health were selected 
and studied. 
Results: A bunch of verses was about observes the introduction of human truth and its evolutionary 
strategies (anthropology), a bunch of verses was about  knowledge of God and his attributes 
(theology), and the other category are the end of man and his eternal life (resurrection). 
Conclusion: Addressing spiritual health in the Quran will lead to the recognition of the truth of man 
and his attainment of the true perfection and comfort of the world and the hereafter. The Holy Quran 
has clearly articulated these foundations and strategies for achieving spiritual health. 
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  مبانی سلامت معنوي در قرآن
  

ه یوسفیلالحبیب
1*

، مرضیه عبدالکریمی نطنزي
2،3

، حسین نسائی برزکی
4  

  

   مقدمه
 یاله اسماء از یکی و »سلم« يماده از »السلام« يواژه

 سالم یمعن به ،علما يگفته بنابر و آمده زین میکر قرآن در که است
 يکلمه. ]1[ است يریفناپذ و نقص و بیع هر از خداوند بودن

 یمعن به و آمده قرآن در بار 9 »سلاماً« و فعهد 22 »سلامٌ«
 در. است مخاطب دادن قرار خدا پناه در ای یسلامت درخواست

 یکس بر آن جواب وجوب و سلام بر دیکأت ،نیمسلم اتیاخلاق
 هرگونه نبود یمعن به »سلم« يماده از زین سلامت. ستین دهیپوش
در تعریف سلامت، بقراط سلامت را  .]1[ است نقص و بیع و رنج

در تعادل بین اخلاط چهارگانه (صفرا، سودا، بلغم و خون) و 
هاي مختلف بدن و اندام سلامت را در تعادل کارکرد اعضا« سیناابن
   .]2[ »دانستمی

  

، دانشگاه علوم پزشکی کاشاناسلامی، دانشکده پزشکی،  معارفگروه  ،مربی .1
   ایرانکاشان، 

  ، ایرانکاشان ،. پژوهشگر حوزوي، مکتب کوثر2
 . دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور نطنز، نطنز، ایران3

دانشگاه علوم پزشکی  اسلامی، دانشکده پزشکی، گروه معارف . کارشناس4
  ایران، کاشان، کاشان

  نشانی نویسنده مسؤول:* 
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاناسلامی، دانشکده پزشکی،  معارفگروه 
  03155578008دورنویس:                                   09133611121 تلفن:

  ha_usofi@yahoo.comپست الکترونیک: 
  5/5/1398  پذیرش نهایی:تاریخ                               22/10/1397  :تاریخ دریافت

 از است عبارت سلامت ،بهداشت یجهان سازمان فیتعر براساس
 نبودن فقط نه و یاجتماع و یروان ،یجسم کامل رفاه نیتأم«
روانی ناشی تغییرات دنیاي امروز و خلأ  .]3[ »عضو نقص و يماریب

از آن، انتقادات جدي را به تعریف سازمان جهانی بهداشت از 
جا که در بیانات علمی و پژوهشی سلامت، به دنبال داشته؛ تا آن

عد فیزیکی، روانی و اجتماعی، بُ يگانهاخیر، فراتر از ابعاد سه
مورد بحث و  ،تأثیر آن بر دیگر ابعاد يمعنوي سلامت و نحوه

 جهانی سازمان ،دیگر تعریفی در .]4[ ته استبررسی قرار گرف
 ،»معلولیت یا بیماري نبود تنهانه« را سلامت (WHO) بهداشت
 »اجتماعی و روانی جسمی، بودن خوب يبهینه حالت« بلکه
اي است و پیچیده يمقوله ،سلامت انسان. ]5[ است کرده تعریف

ها و امراض جسمی و سلامت بدن خلاصه تنها به تشخیص بیماري
له سلامت بُعد معنوي و ابعاد مختلف دیگري، از جم ؛شودنمی

 هايطهیح يهمه با تیمعنو مفهوم .]6[ گیردبرمی انسان را در
 ،)ره(ینیخم امام دگاهید از. ]7[ دارد ارتباط نیسن تمام در سلامت
 هر که انسان یباطن و یروحان و یدرون حالت آن یعنی تیمعنو
 دهدیم انجام خداوند تیرضا کسب و یاله قرب قصد با را يکار

 ها،باورها، نگرش روي معنوي دیدگاه که داشت باور توانمی .]8[
 و بیوشیمی روي بر و دارد عمیق تأثیر رفتارها و هاارزش

 نام به بدن و فکر روي تأثیر این گذارد،می تأثیر فیزیولوژي بدن
موجود  رفتیعم باتوجه به خلأ .]9[ شودنامیده می معنوي تندرستی

  :خلاصه
 تیمعنو ياثرگذار« اما ده؛ینرس يواحد نظر به آن فیتعر در یجهان بهداشت سازمان که است یمفهوم يمعنو سلامت :هدف و سابقه
. است محققان اکثر قبول مورد که است هاییگزاره »يمعنو سلامت تحقق عامل نیثرترؤم ینید آداب تیرعا« و »جسمش بر انسان
 .باشدیم آخرت در يابد سلامت و سعادت موجب و ایدن در میسل قلب لیتحص بر یمبن ییراهکارها يحاو میکر قرآن است یحاک قاتیتحق
  .گرفت قرار مطالعه مورد قرآن در يمعنو سلامت یمبان یبررس هدف، نیا با

 کتب به مراجعه با و جستجو رالتفاسیجامع افزارنرم در معاد و خدا انسان، نفس، روح، با مربوط اتیآ ،قیتحق نیا در :هاروش و مواد
  .دش ارائه و استخراج يمعنو سلامت یمبان با مرتبط اتیآ ر،یتفس
 و) یخداشناس( او صفات و خدا شناخت با یبخش ،)شناسیانسان( او تکامل يراهکارها و انسان قتیحق یمعرف با اتیآ از یبخش :جینتا
 اتیآ کثرت علتبه. اندنموده نییتب را انسان يابد سعادت و يمعنو سلامت یمبان) یمعادشناس( انسان یزندگ سرانجام انیب با گرید یبخش
 صراط در را انسان ات،یآ نیا به توجه. گرفتند قرار مطالعه مورد ،بودند مرتبط شتریب يمعنو سلامت با که یاتیآ ينمونه بخش، هر در
  .کندیم گوارا و هدفمند را یزندگ، داده قرار یاله میمستق

و آسایش در جهان و آخرت حقیقت انسان و دستیابی او به کمال  شناختمنجر به  قرآن منظر از يمعنو سلامتپرداختن به  :يرگیجهینت
  را به روشنی بیان نموده است. آخرت در يابد سعادت و سلامت و ایدن در يمعنو سلامتهاي رسیدن به خواهد شد. قرآن کریم راه

  ، سلامت معنويسلامت یمبان قرآن، ت،یمعنو سلامت، :يدیکل واژگان
  813-819 ، صفحات1398، ضمیمه 7پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره  –نامه علمی دو ماه                                                               
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نظران بر از صاحب برخیکه جدي به مسائل معنوي و این و نیاز
 اند،مبنایی اومانیستی یا ماتریالیستی سلامت معنوي را مطرح کرده

قرآن کریم موضوع مهم و  ربررسی مبانی سلامت معنوي از منظ
سلامت  موجود به آن پرداخته است. يضروري است که مطالعه

ست که موجب ا »ايقلب سلیم و نفس مطمئنه«معنوي در قرآن، 
چنین  شود.توکل به خدا و امید به آینده و آرامش در زندگی می

 با خدا ایجاد شده، ونیدر اثر باورهاي صحیح و ارتباط قلبی در
اکثر تعاریفی که  در روانی و معنوي انسان را پر کند. تواند خلأمی
 است که با تکیه بر راي سلامت معنوي مطرح شده هدف اینب

العلاج صعبهاي آوري او را در بیماريتاب ،باورهاي درونی بیمار
و از  یا غلط بودن باورها کاري ندارند بیشتر کنند اما به صحیح،

 .اندغفلت نموده ،ماندگاري و ابدیت روح که حقیقت انسان است
قرآن کریم با تکیه بر باورهاي صحیح، هم حقیقت انسان  درنتیجه

و است وبی معرفی فرموده خبه ،را که موضوع سلامت معنوي است
و  و معاد أاد قوي به مبدقایجاد سلامت معنوي را در اعتهاي هم راه
 يترین اصول اعتقادي همهداند که از مهممی آناساس عمل بر

معتقدند باورهاي دینی بالاترین نظران صاحبانی است و میان آساد
در تحقیق حاضر، شناخت  اینسلامت معنوي دارند. بنابر ثیر را برأت

هدف او، شناخت خدا و توجه به اسما  جایگاه وو حقیقت انسان 
ترین عنوان مهمبه و هدف نهایی زندگی انسانمعاد  صفات او، و

همچنین  اند.سی قرار گرفتهرمبانی سلامت معنوي مورد بحث و بر
 نیروي غیبی دنبال خداجویی و استمداد ازه سو بفطرت بشر از یک

طلبی دارد که حاکی از طلبی و ابدیتست و از سوي دیگر رفاهاو
هاي بهشتی او امیدوار و آرام با یاد خدا و وعدهروح که  ستا آن
دانند و با که حقیقت انسان را فقط جسم میشود. اما کسانیمی

نخواهند توانست  ،معنوي هستند باورهاي کاذب به دنبال سلامت
 يبهره جز خوبی دریافت نمایند وت سلامت معنوي را بهحقیق

نیم قرن پیش سلامت معنوي، از  خواهند داشت.نناچیزي از آن 
سلامت، مورد توجه و عنایت  يهعنوان یکی از ابعاد چهارگانبه

شناسان قرار گرفته است. این مفهوم، پزشکان، اندیشمندان و روان
میلادي توسط موبرگ و تحت عنوان  1971بار در سال نخستین

 بسیار معنوي سلامت تعریف .]6[ مطرح شد» بهزیستی معنوي«
 ندارد. واحد وجود تعریف Spiritual Health براي است. دشوار

و  دعاها اثر به منحصر معنوي سلامت کامل معنی شک بدون
 براي آن شدن جانشین و هابیماري بهبودي در وحی حالات

از مطالب فوق  .]10[ نیست مکمل طب یا طبی و رایج هايدرمان
سلامت معنوي پزشکی اقبال خوبی به  يشود که جامعهاستفاده می
عدم توجه به  عد معنوي انسان وپیچیدگی بُ اما ،است نشان داده
موجب شده که هنوز  ،هاي مختلففرهنگ و معاد و أروح و مبد

. بدیهی است تا دوسلامت معنوي ارائه نشتعریف جامع و مانعی از 
توان به سایر نمی ،مباحث نظري و مبانی هر موضوعی تبیین نشود

. از طرفی قرآن کریم کتابی است که در ]11[ ابعاد آن پرداخت
 ینابنابرها را بیان فرموده است. ، بهترین آموزهامور بشر يهمه

ضرورت دارد با  ،سلامت معنوي يصحیح از مقوله يجهت استفاده
د. شواتکا به آیات قرآن کریم ابتدا مبانی سلامت معنوي بررسی 

ال اصلی این ؤس ،مبانی سلامت معنوي در قرآن بنابراین چیستی
 ؛که در مطالعات پیشین کسی به آن جواب نداده است تحقیق است

 واقعی منجر به رفع ابهام از مبانی آمدهدستبهنتایج  براینابن
 دارمعنی ثیرگذاري آن بر سبک زندگیأسلامت معنوي و نوع ت

   شود.می
  

  هامواد و روش
 97147 يشماره ل طرح تحقیقاتیاین مقاله از بخش اوّ

با کد  »سلامت معنوي در قرآن و مکاتب مادي«با عنوان  مصوب
استخراج  IR.KAUMS.MEDNT. REC.1397.093 اخلاقی

 به. است یلیتحل - یفیتوص نوع از حاضر يمطالعهشده است. 
 و یخداشناس ،شناسیانسان به مربوط اتیآ که صورتنای

 افزارنرم در ترین باورهاي دینیعنوان مهمبه یمعادشناس
 کتب و مختلف ریتفاس يمطالعه با و شناسایی رالتفاسیجامع
 .برداري شدمرتبط با سلامت معنوي مشخص و فیش نکات مربوطه،
شناسی مورد شناسی، خداشناسی و معادانسان: ها در سه دستهفیش

-1398 سال یط مطالعه، نیا گیري قرار گرفت.استدلال و نتیجه
  .شد انجام کاشان یپزشک علوم دانشگاه معارف گروه در 1397

  
  نتایج

 ارکان از یکی انسان خلقت از هدف درك -الف
 شده دهیآفر انسان يبرا عالم تمام قرآن، نگاه از. است شناسیانسان
ي هُوَ: 29بقره/. (است ذِ قَ الَّ لَ کُمْ خَ ضِ فِی ما لَ رْ یعاً الْأَ مِ  با. ]12[ )جَ
 و عالم ياجزا از یجزئ عنوانبه انسان پنداشت توانیم ایآ نگاه نیا
ناهُمْ وَ... : 70اسراء/( قیخلا از ياریبس از برتر قرآن ریتعب به لْ  فَضَّ
لى یرٍ عَ ثِ مَّنْ کَ نا مِ لَقْ یلاً  خَ  دهیآفر منظور بدون و هدفیب ،]12[ )تَفْضِ
 را انسان خلقت از هدف میکر قرآن. ستین نیچن هرگز باشد؟ شده
 هاآن از یبعض به راختصبه ا که فرموده انیب يمتعدد اتیآ در

 عبادت يبرا -2). 12/طلاق( یآگاه و علم يبرا -1: شودیم اشاره
شناخت جایگاه انسان در ). 2/ملک( امتحان يبرا - 3). 51/اتیذار(

به قرآن کریم شناسی است. ، رکن دیگر انسانمیان سایر مخلوقات
ري از نسبت به بسیا ]13[ انسان نوع صراحت از کرامت و فضیلت
به کرامت ذاتی تعبیر از آن  که است مخلوقات سخن به میان آورده
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برخورداري از ذات معنوي و قدرت  علتش و ]14[ شودمی
مَ: 70/اسراء( .]15[ تخردورزي اس نِی آدَ نا بَ دْ کَرَّمْ ... وَ وَ لَقَ
لى ناهُمْ عَ لْ ِضیلاً) فَضَّ نا تَفْ لَقْ مَّنْ خَ یرٍ مِ ثِ ، فهم رکن سوم. ]12[ کَ

جایگاه انسان میان  يدهکننچه تعیینآن .استحقیقت انسان 
استفاده از عقل، فطرت و اندیشه در جهت تعالی  مخلوقات است؛

 و فکر به انسان تیشخص که چرا کمالات روحی و معنوي است.
اصل و حقیقت انسان، روح اوست  ،نابراینب .]16[ اوست يشهیاند

 وادار را به رفتار گیرد و جسمکند، تصمیم میکه اندیشه می
 يآیه. طبق ]16[ ابزاري در اختیار روح است ،د. پس جسمنمایمی
و  ، خداوند از روح خود در جسم انسان دمیدهحجر يسوره 29
. ]17[ ب از روح و جسم خلق نموده استرا موجودي مرکّ انسان
نهایت سلامت ابدي  سلامت معنوي و در صاحبچه آن اینبنابر

درك  ،رکن چهارمینروح اوست نه جسم وي. شود، انسان می
، دستیابی انسان زندگی هدف نهاییاست.  انسان حیات هدف نهایی
افراد بشر  يکه همهاست  بهشت در ابدي سعادت و به سلامت

وَ اللَّهُ : 25/یونس( اند.شده براي قرار گرفتن در آن جایگاه دعوت
عُوا إِلى دْ لامِ...) یَ  نیز هاانسان يفطرت پاك همه .]12[ داِر السَّ

 ياست که قرآن وعده يجانبه و ابدخواهان آسودگی و رفاه همه
لم براي انسان و انسان آن را داده است. بنابراین موجودات این عا

. توجه استه شد الهی آفریده يگرفتن در رحمت واسعه قراربراي 
 - ب به این هدفمندي موجب آرامش و سلامت معنوي واقعی است.

 به توجه و یخداشناس ،از دیدگاه قرآن يمعنو سلامت يمبنا نیدوم
 هر از یعنی است سلامت صاحب هم میکر خداوند. است مبدأ
ا ینقص و بیع ي اللَّهُ هُوَ: 23حشر/( است مبرّ ذِ  هُوَ إِلاَّ إِلهَ لا الَّ

لِکُ مَ لامُ الْقُدُّوسُ الْ  إِذا وَ: 80شعراء/( سلامت شأمن هم ،]12[...)  السَّ
تُ ضْ ین فَهُوَ مَرِ شْفِ  به دنیرس يهاراه يکنندهانیب هم ،]12[ )یَ
ي: 16مائده/( سلامت ْهدِ هُ ِبهِ یَ نِ  الّلَ بَعَ مَ وانَهُ اتَّ ضْ لامِ سُبُلَ رِ  ]12[ )السَّ

 جاآن در که است بهشت در يابد سلامت به کنندهدعوت هم و
هُ  وَ: 25/ونسی( .ندارد وجود یمرگ و يماریب و رنج گونهچیه  اللَّ

عُوا دْ لامِ دارِ إِلى یَ  سلامت، انواع أمنش نیبنابرا ]12[ ...)السَّ
 و عالم قیحقا حیصح شناخت ،يمعنو سلامت خصوصبه

 يهیروح داشتن و او صفات و خدا به يقو مانیا ،آن يآفریننده
سعادت  يو برکت و مایه مطلق خیر او که ستدر برابر خدا میتسل
   .]18[ است

  در ایجاد سلامت معنوي آثار توجه به صفات خدا
مُ هُوَ: 22حشر/: (خدا علم به توجه -1 بِ عَالِ یْ غَ ادَةِ الْ الشَّهَ  ]12[ )وَ
: 4تغابن/( است آگاه همه آشکار و نهان از خدا دارد نیقی که یکس
مُ وَ لَ عْ نُونَ ما وَ تُسِرُّونَ ما یَ لِ م ،]12[ )تُعْ  دانسته، خدا محضر را عالَ

 مراقبه نیا و کندیم مراقبت خود يظاهر رفتار و یدرون اتین بر
  .است يمعنو سلامت تحقق مراحل از یکی
 موجب پروردگار، قدرت به مانیا: خداوند قدرت به توجه -2

 و او لیوک خدا دارد نیقی که یکس رایز. است انسان روح آرامش
هُ: 284بقره/( است، قادر يکار هر بر لى والّلَ یرٌ  ءٍَشیْ کُلِّ عَ دِ  ]12[ )قَ
 تیحما و یدلگرم احساس عکس به بلکه. هراسدینم مشکلات از
 سلامت مراتب از يامرتبه زین احساس نیا. دینمایم يقو یمنبع از
  . است يمعنو

 دنیا این اقتضا دارد خداوند حکمت: خداوند حکمت به توجه -3
و  مغرور خود عبادت به مؤمنان تا باشد رجا و خوف محلّ

 یانسان از طرفی .]19[ نشوند ناامید خود گناهان دلیلبه گنهکاران
 يرو از مقدراتش تمام و بوده میحک او پروردگار دارد نیقی که

 نسبت و شده یراض یاله مقدرات به است؛ یرخواهیخ و حکمت
 به توجه با بنابراین. دارد یحیصح هیتوج اشیزندگ اتفاقات به
نَّ: 83انعام/( خود، پروردگار بودن میحک و میعل یمٌ  رَبَّکَ إِ کِ  حَ
یمٌ لِ  يمندتیرضا ،یسخت و يماریب یحت يامر هر در ]12[ )عَ
 به و مقدس شیبرا يماریب رنج شده، حاصل او يبرا یدرون
 سلامت خرسند، و دواریام روح نیا .]20[ دشویم دواریام یزندگ
 براساس که ]21[ دهدیم ارتقا را او یاجتماع - یروان یستیز
   .]22[ است دییتأ مورد زین يمنولوژیکونروایپس يهاافتهی
 بندگان مهربان خداوند: پروردگار تیمیرح و محبت به توجه -4

 خداوند قرآن، يفرموده به. داردیم دوست اریبس را خود مؤمن
بَ. «است کرده مقرر و لازم خود بر را رحمت تَ لى کَ سِهِ عَ  نَفْ
مَۀ  محبت و خداوند به مانیباا يهبند يدوجانبه محبت ]23[ »الرَّحْ
وْفَ: 54مائده/( خود، يهبند به خدا سَ ی فَ تِ هُ یَأْ مٍ الّلَ وْ ّبُهُمْ بِقَ  وَ  یُحِ
بُّونَه  يمندتیرضا عوامل نیبهتر از یکی و آرامش موجب ]12[ )یُحِ
  .است انسان يمعنو سلامت و یدرون

 و صد »غفور« کلمه: خداوند يرپذیتوبه و بودن غفور به توجه -5
 تینها از یحاک کثرت نیا دیشا که آمده؛ قرآن در مرتبه دوازده
 بخشش و عفو چون. باشد گنهکار بندگان بر یحت پروردگار، لطف
. دارد مغفرت به ازین و کرده گناه که است یشخص به مربوط
 برده؛ پناه توبه به فوراً داد؛ انجام یگناه اگر مؤمن، شخص جهیدرنت
 دارد نیقی کهاین به توجه با و کندیم بخشش طلب خداوند از

 يبرا یدرون آرامش و بخشش احساس است، بخشنده او پروردگار
  .شودیم حاصل او

 بر یمکان و زمان هر در را يرستگار و توبه راه مهربان خداوند
م اللَّهِ إِلَى تُوبُوا وَ: 31نور/( گذاشته باز خود بندگان  َهایُّأَ عاًیجَ

نُونَ  مُؤْمِ کُمْ الْ لَّ عَ لِحُونَ لَ  را يدیناام هرگونه ،يریپذتوبه با و ]12[ )تُفْ
 با یخاط شخص درنتیجه کند؛یم لیزا گنهکار انسان وجود در
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 از ییبالا سطح به را جامعه و خود رفتارش، رییتغ و گناه جبران
 ،یاله بخشش و رحمت به یدلگرم با و رساندیم يمندتیرضا
  .دهدیم راه ادامه کمال سويبه دوارانهیام
 خداوند قرآن، اتیآ طبق: خداوند یسرپرست و تیولا به توجه –6

 عهدهبه را یمتق و مؤمن يبنده تیهدا و یسرپرست و تیولا خود،
 مؤمن يبنده جان بر یقیعم آرامش امر، نیا به نیقی. ردیگیم

 و امور تمام به که یهست خالق دارد مانیا چراکه. سازدیم یمستول
 باعث اعتقاد نیا درنتیجه اوست؛ بانیپشت دارد، اشراف عالم مصالح
 و آرامش به دنیرس دشمن، از دنینترس خدا، به انسان توکل
لِ: 150آل عمران/. (دشو يمعنو سلامت لاکُمْ اللَّهُ بَ وْ رُ  هُوَ وَ مَ یْ  خَ
ینَ مُ اللَّهُ وَ: 45نساء/( ]12[ )النَّاصِرِ لَ عْ کُمْ أَ دائِ عْ فى وَ بِأَ اللَّهِ کَ یًّا بِ  وَ وَلِ
هِ کَفى یراً  بِالّلَ شناسی و توجه به صفات او از بنابراین خدا .]12[ )نَصِ
   ترین مبانی سلامت معنوي است.مهم
  .است نقرآ در يمعنو سلامت يمبنا نیسوم یمعادشناس -ج

سان است که پس از زندگی دنیوي انرو پیشِ يلین مرحلهاوّ ،مرگ
سلامت  اما اگر شخص در این دنیا به هیچ گریزي از آن نیست؛

معنوي قرآنی که همان قلب سلیم و نفس کامل انسانی است برسد، 
از آن  یچ ترسیه و سلامت بوده، نشاط مرگ او نیز همراه با

با فرارسیدن  )السلامعلیه(طور که امیرالمؤمنینهمان نخواهد داشت.
از  .]24[ »به خداي کعبه رستگار شدم«مرگ خویش فرمودند: 

عالم ماده داراي تغییر و تحول است و بدن انسان هم دیدگاه قرآن، 
که انسان میل به جاودانگی  . با وجودياز این قاعده مستثنا نیست

 حتمی است. در این رابطه اما مرگ و نابودي جسمش ،]25[ دارد
ْفسٍ (فرماید: میعمران آل 185آیه  تِکُلُّ نَ وْ مَ َقۀُ الْ  لکن ]12[ )ذائِ

و مرگی براي او  اوستغیرمادي روح و نفس حقیقت انسان که 
 را بدن دادن دست از نفس،: دیفرمایم هیآ نیهم در بنابرایننیست. 

 بدن دادن دست از تواندیم که است ماندهیباق نفس پس. چشدیم
 سلامت صاحب و است ماندگار و مجرد نفس نیبنابرا. بچشد را
 به دنیرس يبرا ،دارد آن يهانعمت و بهشت به نیقی که يمعنو
 زوایاي تمام قلبی باوراین  ،نمایدمی اصلاح را خود رفتار هاآن

  .]26[ دهدمی معنا را مؤمن زندگی
  روپیشِدوم  يبرزخ مرحله
در عالم برزخ  ،بعد از مردن ،یا همان نفس انسانی روح

اي است بین دنیا و مرحله ،برزخ یا عالم مثال. ]27[ گیردقرار می
هاي دنیا مثل مقدار و شکل بعضی از ویژگی بنابراین ؛برپایی قیامت

دارا را ها ها و عذابت مثل نعمتو بعضی از خصوصیات آخر
ْن ... : 100ؤمنون/مفرماید: (قرآن کریم در این رابطه می است. وَ مِ

زَخٌ ِإلى مْ بَرْ رائِهِ مِ یُ وَ وْ ثُونَ)یَ عَ   .]12[ بْ
  

  روسوم پیشِ يامت مرحلهبرپایی قی
اعمال و سرانجام انسان، قرآن  يقیامت و محاسبه يدرباره

کریم فرمایشات فراوانی دارد و براي حتمی بودن آن ادله، امثله و 
 12 يمثال در آیه عنوانمتعددي ذکر فرموده است. به مصادیق
از چه را کنیم، و آنما مردگان را زنده مى«فرماید: یس می يسوره

 چیز را درنویسیم، و همهرا مى هااند و تمام آثار آنپیش فرستاده
دل  و فردي که آیات قرآن را با جان .»ایماحصا کرده »کتاب«

بلکه پلی  ؛نیست پایان انسان تنها؛ یقین دارد که مرگ نهپذیرفته
مندي از نعمات بهشت یا هبهرو  ]28[ آخرت براي رسیدن به عالم
سبک زندگی خود بنابراین هاي جهنم است. برخورداري از عذاب

گرفتن در قرارمعنوي و قلب سلیم و سلامت  بر مبناي رسیدن بهرا 
هاي کند و از هر کاري که او را به عقوبتدارالسلام تنظیم می

با  چنین شخصی ،بیر قرآنبه تع نماید.پرهیز می ،کند جهنم نزدیک
  نشاط خواهد داشت.  مرگی سالم و با تقواست و

  نهایی آخرت يخلود در بهشت یا جهنم مرحله
ي گوناگون، سرور و شادمانى، هانعمت، هاي بهشتباغ

امنیت و سلامت کامل، خوردن و آشامیدن از مأکولات و مشروبات 
شده، همسرانى از  ي کنار هم چیدههاتختگواراي بهشتى، تکیه بر 

جلس مان، خدمتگزاران مرواریدگون، تشکیل ماو غل نیحورالع
چه بندگان از یکدیگر و سرانجام، هر مندي خدا وضایترانس، 
هایی است که خداوند به بندگان بخشى از نعمت بخواهند، هاآن

لا  اللهَ نَّ إ: 9(آل عمران/داراي سلامت معنوي وعده داده است. 
از آیات مربوط به جهنم چنین استفاده  ]12[ )المیعاد فُخلِیُ
که در شناخت خود و خدا و معاد اشتباه نکرده و کسانی، شودمی

ان را به کنند از هرگونه رفتاري که آنسعی می ؛ایمان قوي دارند
پرهیز نمایند و به تعبیر قرآن تقواپیشه شوند.  ،کندجهنم نزدیک می

 بازکه آنان را از هر گناهی بنابراین مؤمنین، صاحب تقوایی هستند 
دارد. پس توصیف بهشت و جهنم باعث بیم و امید و بهترین می
 معنوي و سعادت سازنده انسان در جهت رسیدن به سلامت عامل

جایگاه آخرتی هر کس، مربوط به در این راستا ابدي هستند. 
 آخرت، سراى قرآن یاتآ براساسدر این دنیاست.  عملکرد او
 ایدن پس. است جهان این يرفتارها از عظیمى انعکاس و بازتاب

تا انسان، حقیقت خود؛ یعنی روح  و ]29[ است آخرت درآمد شیپ
خود را با خدا و مخلوقات  يهاي آن را نشناسد؛ و رابطهو ویژگی

 هااصلاح نکند، به سرانجام خوب آخرت نخواهد رسید. پس انسان
 سعادت مسیر در و برسند کمال به توانندصحیح می اندیشیدن با
روح حقیقت انسان و موضوع سلامت  ،بنابراین .]30[ گیرند قرار

ترین عامل ایجاد سلامت معنوي معنوي است و باورهاي دینی مهم
و معاد است  أباورهاي دینی اعتقاد به مبد يهستند و اساس همه
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ترین مبانی سلامت معنوي در قرآن، مورد بررسی عنوان مهمکه به
  اند.قرار گرفته

  
  بحث

سلامت معنوي انجام  يبارهدرهاي مشابهی که در پژوهش
مبانی  يبه ارائه ،یزدانی و همکاران ؛نشان داد سوابق شده
 اندسلامت معنوي پرداخته يدر عرصه ،هاي عرفان اسلامیآموزه

هاي عرفانی اسلام و ارتباط هزدر این مطالعه نویسندگان آمو .]31[
 ياند. اما مقالهها با سلامت معنوي را مورد بحث قرار دادهآن

نظر به که حاضر به مبانی سلامت معنوي از منظر قرآن پرداخته،
ثرتر از ؤم ،اد سلامت معنويدر ایجهاي قرآن رسد آموزهمی
شناختی مبانی انسان زکوي و مرزبند نیز هاي عرفانی هستند.آموزه

در این مقاله تنها . ]32[ اندرا بررسی نمودهسلامت معنوي در قرآن 
مبانی  يبارهناسی از نگاه نظري مطرح شده و درشمباحث انسان

ترین حاضر به مهم ياما در مقاله دیگر سلامت معنوي بحث نشده
اشاره شده  نیز عملی عنوي پرداخته و به راهکارهايمبانی سلامت م

با رویکردي فلسفی، مبانی سلامت معنوي  مصباح، همچنین است.
شناختی، شناختی، هستیمعرفت يشاخه پنجاز دیدگاه اسلام را به 

 .]33[ است شناختی تقسیم کردهشناختی و ارزشالهیاتی، انسان
شناختی تمام مطالب اسلامی این کتاب با نگاه معرفت ينویسنده

مطالب آن  واست ت را مورد بحث قرار داده ااعم از آیات و روای
ترین مبانی نظري دارد. اما تحقیق حاضر فقط مهم يبیشتر جنبه
در ایجاد سلامت معنوي مطرح توجه به آثار عملی آن  قرآنی را با

هاي سلامت معنوي در مبانی و شاخص نیزاسماعیلی  نموده است.
طور عام این نویسنده به .]2[ را بررسی نموده است هاي اسلامآموزه

هاي سلامت معنوي اعم از قرآن و حدیث مبانی و شاخصدرمورد 
نگاه متمرکزي به مبانی سلامت معنوي از دیدگاه قرآن  بحث نموده،
 متضمن شده،انجام قاتیتحق از کیچیه جهینت در .نداشته است

 متن به استناد با مقاله نیا رایز. ستندین حاضر يمقاله هايافتهی

 در را يمعنو سلامت تحقق در مؤثر یمبان قرآن، اتیآ از يتعداد
 نموده یبررس یمعادشناس و یخداشناس ،شناسیانسان محور سه
حقیقت انسان، هدف از خلقت او، ، چیستی در این تحقیق .است
آثار توجه به صفات خدا در  معنوي او با خالق عالم، يرابطه

گذاري سرانجام زندگی انسان و هدف هدفمندي و شیرینی زندگی،
که است بحث شده  کریم تکیه بر آیات قرآن ، باآن نهایی براي

چنین در مطالعات مشابه اما شود تواند موجب سلامت معنوي می
منتهی به  عموم يبرا ق،یتحق نیا کارکرد دستاوردهایی یافت نشد.

سلامت معنوي و سعادت و سلامت  شیرینی زندگی و فمندي وده
   شود. ابدي می

  
  گیري نتیجه

که قرآن کریم از آن حالتی از نفس است سلامت معنوي 
مبانی آن  ترینو مهمنموده است تعبیر به قلب سلیم و نفس مطمئنه 

شناسی است. شناخت خداشناسی و معاد شناسی،شامل انسان
ند ها موجب رفتار صحیح و هدفمصحیح این مبانی و توجه به آن

که طبق با توجه به این .استدر زندگی و سلامت معنوي 
 سعادت وهاي قرآن، هدف نهایی زندگی بشر، دستیابی به آموزه

انواع سلامت با سلامت معنوي  يسلامت ابدي است، بررسی رابطه
سلامت معنوي با سلامت ابدي از موضوعاتی است که  يو رابطه

باید مورد تحقیق قرار گیرند. از آن جهت که سلامت معنوي 
شود ؛ پیشنهاد میسلامت ابدي و قابل تحصیل در دنیاست يمقدمه

و شود  هدف نهایی انواع سلامت معرفی عنوانبه» سلامت ابدي«
   قرار گیرد. مورد توجه جدي

  
  تشکر و قدردانی

 دانشگاه يفناور و قاتیتحق معاونت از تشکر و ریتقد با
  .است نموده یبانیپشت حاضر قیتحق از که کاشان یپزشک علوم
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