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بهداشت معنوی
(راهبردها ،روشها و باید و نبایدها)
محمدجواد رودگر
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چکیده
یکی از نعمت های جانشین نابردار خدای سبحان به انسان ،نعمت قلب سلیم ،باطن سالم و نفس صاحب صحت مزاج است که
اگر انسان با آگاهی و معرفت همه جانبه از صحت مزاج جسمانی  -روحانی ،سالمت قلب مادی  -معنوی اش مراقبت نماید
درحقیقت " بهداشت معنوی" را رعایت کرده و از اختالل و بیماری های ظاهری و باطنی پیشگیری کرده و درصورت کوتاهی
در این امر و عروض عدم اعتدال در مزاجهای جسم و جان ،به درمانگری بپردازد ،بهداشت معنوی را در دو مقام:الف) رفع ب)
دفع نسبت به روح و جان خویش محقق ساخته است .اینک پرسش مقاله حاضر این است که بهداشت معنوی چیست و
راهبردها و روشهای تحقق آ ن در دو مقام رفعی – دفعی چه چیزهای اند؟ نوشتار پیش روی پس از طرح حوزه های مختلف و
اقسام بهداشت معنوی ،با اشاره به مکتب اخالقی قرآنی(مکتب اخالق توحیدی،عبودی  -حبی) به دو راهبرد بنیادین - 1 :راهبرد
معرفت نفس توام با روش تزکیه بر مدار شریعت حقه و شهودفقروجودی  - 2راهبرد مراقبت نفس توآم با مراقبه قبل و بعد از
عمل به همراه مراعات ادب مع اهلل و عنداهلل ،درک عظمت خدا و حقارت خود ،دریافت قدرت مطلقه حق تعالی ،فهم درونی
درمحضر خدا بودن و چشیدن لذت ع بودیت حق سبحانه و...اشاره کرده که بروندادهای آنها ،تحقیق و تحقق بهداشت معنوی
خواهد بود.
کلیدواژه :بهداشت معنوی ،معرفت نفس ،مراقبت نفس ،مقام رفع و دفع ،راهبرد و روش

مقدمه
بهداشت معنوی ناظر به سالمت درونی در حوزه های عقلی(فکری) ،قلبی(اخالقی – سلوکی) و قالبی(فعلی) است که
دربردارنده سالمت در مقام رفعی و سالمت در مقام دفعی خواهد بود .به بیان دیگر صیانت از سالمت و پیشگیری در
حوزه های سه گانه(مقام رفع) و درمان دردها و بیماری های عارضی در حوزه های سه گانه(مقام دفع) است .چنانکه
عالمه طباطبائی (رض)در بیان و تبیین مکاتب سه گانه اخالق - 1:مکتب حکما  - 2مکتب انبیاء  - 3مکتب قرآن کریم،
پس از تحلیل و تعلیل مبانی هرکدام از آنها ،به تبیین مکتب اخالق قرآن(اخالق توحیدی –عبودی) پرداخته و
اصالت در ان را "روش رفع" نه "دفع" معرفی کرده و نوشته اند ":در این میان طریقه سومى هست که مخصوص به
قرآن کریم است و در هیچ یک از کتب آسمانى که تا کنون به ما رسیده یافت نمی شود و نیز از هیچ یک از تعالیم
انبیا گذشته (سالم اللَّه علیهم اجمعین) نقل نشده و نیز در هیچ یک از مکاتب فالسفه و حکماى الهى دیده نشده و
آن عبارت از این است که انسانها را از نظر اوصاف و طرز تفکر ،طورى تربیت کرده که دیگر محل و موضوعى براى
رذائل اخالقى باقى نگذاشته و به عبارت دیگر اوصاف رذیله و خوى هاى ناستوده را ،از طریق رفع از بین برده نه دفع،
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یعنى اج ازه نداده که رذائل در دلها راه یابد تا در صدد بر طرف کردنش برآیند ،بلکه دلها را آن چنان با علوم و معارف
خود پر کرده که دیگر جایى براى رذائل باقى نگذاشته است(طباطبائی ،1383،ج ،1ص  .) 539انگاه عالمه از سه
طریق استدالل های خویش را در اثبات چنین مکتب با طریقه ای ارائه نمود :الف) از طریق دو اسم عزیز و قدیر.
بدین معنا که هر عملى که انسان براى غیر خدا انجام دهد ،الّا و البد منظورى از آن عمل در نظر دارد ،یا براى این
مىکند که در کردن آن عزتى سراغ دارد و می خواهد آن را بدست آورد و یا به خاطر ترس از نیرویى آن را انجام می -
دهد ،تا از شر آن نیرو محفوظ بماند ،قرآن کریم هم عزت را منحصر در خداى سبحان کرده ،و فرموده « :إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ
جَمِیعاً»( یونس ،آیه  )65عزت همهاش از خداست .و هم نیرو را منحصر در او کرده و فرموده « :أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً»(
بقره ،آیه  )165نیرو همه اش از خداست .و معلوم است کسى که به این دین و به این معارف ایمان دارد ،دیگر در
دلش جایى براى ریا و سمعه و ترس از غیر خدا و امید به غیر خدا و تمایل و اعتماد به غیر خدا ،باقى نمىماند ،و اگر
براستى این دو قضیه براى کسى معلوم شود ،یعنى علم یقینى بدان داشته باشد ،تمامى پستىها و بدیها از دلش
شسته می شود و این دو قضیه دل او را به زیور صفاتى از فضائل ،در مقابل آن رذائل مىآراید ،صفاتى الهى چون تقوّىِ
باللَّه و تعزّز باللَّه و غیر آن از قبیل مناعت طبع و کبریا و غناى نفس و هیبتى الهى و ربانى.ب) از طریق مالکیت
مطلقهی االهی .همچنین در کالم خداى سبحان مکرر آمده که مالکیت عالم از خداست و ملک آسمانها و زمین از
اوست و آنچه در آسمانها و زمین است از آن وى است که مکرر بیانش گذشت ،و حقیقت این ملک هم چنان که
براى همه روشن است ،براى هیچ موجودى از موجودات استقالل باقى نمىگذارد و استقالل را منحصر در ذات خدا
مى کند .وقتى ملک عالم و ملک آسمانها و زمین و ملک آنچه در آنها است ،از خدا باشد دیگر چه کسى از خود
استقالل خواهد داشت؟ و دیگر چه کسى و به چه وجهى از خدا بى نیاز تواند بود؟ هیچ کس و به هیچ وجه ،براى
اینکه هر کسى ر ا که تصور کنى ،خدا مالک ذات او و صفات او و افعال او است و اگر براستى ما ایمان به این حقیقت
داشته باشیم ،دیگر بویى از استقالل در خود و متعلقات خود سراغ مىکنیم؟! نه ،باپیداشدن چنین ایمانى تمامى
اشیاء ،هم ذاتشان و هم صفاتشان و هم افعالشان ،در نظر ما از درجه استقالل ساقط می شوند ،دیگر چنین انسانى نه
تنها غیر خدا را اراده نمیکند و نمى تواند غیر او را اراده کند و نمی تواند در برابر غیر او خضوع کند ،یا از غیر او
بترسد یا از غیر او امید داشته باشد یا به غیر او به چیز دیگرى سر گرم شده و از چیز دیگرى لذت و بهجت بگیرد یا
به غیر او توکل و اعتماد نماید و یا تسلیم چیزى غیر او شود و یا امور خود را به چیزى غیر او وا بگذارد(همان،
ص540و .) 541چنین کسى اراده نمىکند و طلب نمى نماید ،مگر وجه حق باقى را ،حقى که بعد از فناى هر چیز
باقى است ،همچنین اعراض نمىکند مگر از باطل ،و فرار نمىکند جز از باطل ،باطلى که عبارت است از غیر خدا،
چون آنچه غیر خداست فانى و باطل است ،و دارنده چنین ایمانى براى هستى خویش در قبال وجود حق تعالی که
آفریدگار اوست ،هیچ استقاللی قائل نبوده و به خواسته های خویش در برابر خواسته های االهی نیز هیچ اهمیتی
نمی دهد .این در واقع همان توحید عملی به معنای حقیقی آن است .ج) از طریق دیگر معارف توحیدی .تا اینجا
عالمه از سه اسم عزیز ،قدیر و مالک بهره جسته و ایمان قلبی انسان به این اسما را موجب ایجاد انگیزهای کامال
توحیدی در اخالق برمی شمارد .این در حالی است که خداوند دارای اسما و صفات بی شمار دیگری نیز میباشد که
می توانند در خصوص انگیزه های احتمالی دیگر مورد استفاده قرارگیرند ،چرا که می توان فرض کرد به غیر از کسب
عزت یا ترس از قدرت ،انگیزه های دیگری برای رفتار های انسان وجود داشته باشد .لذا عالمه به برخی دیگر از آیاتی
که در بردارنده ی اسما و صفات االهی هستند به شرح ذیل اشاره کرده و میگویند ...«:و نیز در کالم مجیدش آمده:
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«اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ،لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»( طه ،آیه  )8اللَّه که جز او معبودى نیست ،اسمایى نیکو دارد .و نیز آمده:
«ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ ،ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ،خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ»( انعام ،آیه  )102اینک اللَّه است که پروردگار شماست معبودى جز او
که خالق هر چیز است نیست .و نیز آمده« :الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ»( سجده ،آیه  )7خدایى را که هر چه را
آفرید نیکویش کرد .و آمده که« :وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ»( طه ،آیه  )111همه وجوه در برابر حى قیوم خاضع
است .و فرموده« :کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ»( بقره ،آیه )116همه در طاعت وىاند .و فرموده« :وَ قَضى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»(
اسری ،آیه )22،23پروردگارت قضا رانده که جز او را نپرستید .و نیز فرموده « :أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ ،أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ
شَهِیدٌ؟»( فصلت ،آیه  )53آیا این براى پروردگارت بس نیست که بر هر چیز ناظر است؟ و نیز فرموده « :أَال إِنَّهُ بِکُلِّ
شَیْءٍ مُحِیطٌ»( فصلت ،آیه  )45آگاه باش که او بر هر چیز احاطه دارد .و نیز فرموده« :وَ أَنَّ إِلى رَبِّکَ الْمُنْتَهى»( نجم،
آیه  )42و بدرستى که آخرین منزل هستى ،درگاه پروردگار تو است .و از همین باب است آیات مورد بحث که
مىفرماید« :وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ ،الَّذِینَ إِذا أَصابَتْ هُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا :إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»( بقره ،آیه  )156و به صابران
مژده بده کسانی که چون به آنان مصیبتی برسد گویند ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم .از آیات فوق نیز
اسمائی چون اله ،خالق ،مطاع ،معبود ،شهید ،محیط ،منتهی و مرجع استنباط می شود که نشان میدهد عالوه بر
اعتقاد به عزت ،قدرت و مالکیت خداوند که پایه های اصلی ایجاد انگیزهی توحیدی در رفتارهای انسان میباشند؛ فرد
موحد همچنین می بایست باور قلبی داشته باشد که معبود و الهی جز خدا ندارد .او خالق انسان و افعال و صفات
اوست؛ بر اعمال او ناظر است و بر همه چیز احاطه داشته و همهی امور به او منتهی می شود و همه چیز و همه کس
بازگشتشان به سوی اوست(همان،ص  542و .)543به هرحال یکی از مشکالت جامعه اسالمی ،جهل علمی یا جهالت
عملی یا هم جهل علمی و هم جهالت عملی نسبت به پیشگیری و درمان دردها و بیماری های فکری  -فعلی است.
لذا با عنایت به وجود اشکاالت و مشکالت عقیدتی ،اخالقی و عملی در صنف روحانیت ،ضرورت تعریف ،تبیین و
تأمین بهداشت معنوی یا توصیف و توصیه هائی در ساحت بهداشت معنوی امری روشن و بدیهی است.
بهداشت معنوی در دو مقام
بهداشت در اصل به معنای حفظ سالمتى در دو مقام پیشگیری و درمان می باشد و در بهداشت معنوی سالمت عقل
و قلب و قالب یعنی ساحات عقالنی(اعتقادی  -معرفتی وبینشی)نفسانی(اخالقی –سلوکی یا قلبی وگرایشی)
وجسمانی(رفتاری  -کرداری وکنشی) را شامل می گردد و درمقابل آن بیماری های عقلی ،قلبی و رفتاری قرار دارد
که در بسیاری از آیات و احادیث و ادعیه بدانها اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم شده است و با واژه هائی چون :مرض،
زیغ ،طبع،قساوت"،رین» «قفل» و «غالف» و «کنان» و "صر""،غِلّ"... ،بیان شده اند .در آموزه های وحیانی نیز
بهداشت معنوی نیز با دو مقام - 1:دفع(پیشگیری)  - 2رفع(درمان) بیان و تبیین شده است تا وضع مطلوب
عقلی(بینش) ،قلبی(گرایش) و قالبی(کنش) حاصل شده و هماره از مرحله ائی به مرحله ائی باالتر درتعالی وجودی
قرار گیرد و آیات مربوط به شفاء مثل ":و ننزّل من القران ما هو شفاء و رحمه للمؤمنی ن"(اسراء  )82-یا"وشفاء لمافی
الصدور"(یونس  ) 57 -داللت بر آن دارد و قرآن کریم هم درد و هم درمان را نشان می دهد تا بهداشت اعتقادی،
اخالقی و افعالی حاصل گردد .ناگفته نماند که برخی آموزه های وحیانی مثل :تقوی ،توبه ،تزکیه نفس و...هر دو مقام
دفعی و رفعی را در بهد اشت معنوی تآمین می کنند .بنابراین بهداشت معنوی معنائی اثباتی – ایجابی دارد اگر چه
سالمتی فکری ،روحی و فعلی با معنای سلبی(فقدان بهداشت معنوی و سالمتی باطنی) نیز قابل فهم است .درهرحال
در بهداشت معنوی فقط"فقدان بیماری" مقصود نیست بلکه "وضع مطلوب" مورد تأئید و تأکید است .بنابراین در
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بهداشت معنوی سالمت معنوی ،جنبه های مختلف فکری،اخالقی و رفتاری را شامل می گردد تا زمینه سازی برای
دست یابی به سعادت ابدی ،صالح و سداد وفالح در زندگی یا نیل به حیات طیبه قرار گیرد.
بنابراین از آنجائی که جامعه اسالمی باید جامعه پاک از هر درد و بیماری درونی و برونی در حوزه مکتب یا جهان
بینی و ایدئولوژی اسالمی باشد تا الگوی علمی و عینی برای جامعه انسانی قرار گیرد بیش از دیگران به بهداشت
معنوی نیازمند می باشد و بایسته است همواره خویشتن اعتقادی  -فکری ،اخالقی – روحی و رفتاری – فعلی
خویش را با نصوص دینی و درمحضر راسخان در علم چکاب کرده و به بازسازی و نوسازی معنوی خود اهتمام ورزد.
به بیان دیگر بهداشت معنوی یا همان سالمت اعتقادی ،اخالقی – روحی و رفتاری – کرداری یکی از ضرورت های
اجتناب ناپذیر جامعه اسالمی در هر دو مقام دفعی و رفعی است .بنابراین بهداشت معنوی باید در متن زندگی
مومنین باشد نه در حاشیه زندگی اش .به بیان دیگر هیچ مومنی بی نیاز از بهداشت معنوی نیست .زیرا یا در مقام
دفع و یا در مقام رفع یا با توجه به حیثیت های مختلف درونی و باطنی یا معنوی نیاز به هر دو مقام دارد تا هماره
حرکت پویا و بالنده به سوی وضع مطلوب که امری نسبی است داشته باشد تا به کمال امکانی اش دست یابد.
بنابراین بهداشت معنوی ،بهداشتی اعتقادی ،اخالقی و رفتاری یا بهداشت در ساحت بینش ها ،گرایش ها و کنش
هاست .درحقیقت بهداشت معنوی در ارتباط با عالم باطن و جهان غیب و غیب جهان و انگیخته ها بروندادهای
رفتاری و عملی برپایه انگیزه های الهی است
و بهداشت معنوی و اخالقی ،تاکید بر تقوی و دوری از رذایل ،است در باب تقوی توجه به دو نکته ضروری است:
نکته اول :آموزه تقوی تأمین کننده معنا و مقصود از بهداشت معنوی – اخالقی است .تقوی دارای معنایی اثباتی
یعنی خودنگهداری یا خویشتن بانی است که از دو مصداق - 1 :انجام واجبات و فرائض الهی  - 2ترک محرمات و
نواهی الهی قابل انتزاع می باشد .تقوی دارای مراتب عام  ،خاص و اخص است که دربردارنده همه مراتب تکالیف
پنجگانه شریعت(بمعنای خاص یعنی فقه یا باید و نبایدهای شرعی) بوده و تمامی مناسبات بینشی ،گرایشی ،روشی،
کنشی و کوششی سالک الی اهلل و جوینده معنویت را دربر می گیرد.
نکته دوم :تقوی حرکت و سلوک در صراط فطرت و مدارخلقت است و شریعت(بمعنای عام یعنی اصول و فروع دین
یا هست ها و بایدها) تبیین گر ،تعیین کننده و تأمین ساز همه مراتب(مراتب فقهی ،اخالقی و عرفانی) و مراحل
سلوک( از مرحله توبه تا مرحله تسلیم و رضا) در حصول بهداشت معنوی خواهد بود .و نیاز انسان مومن هم به تقوای
گرایش و گریز و هم به تقوای ستیزاست تا تقوای درونی بصورت فعال و پویا تحقق یابد.
بهداشت روانی
دراینجا الز م است به یکی از مفاهیم کامال مرتبط با بهداشت معنوی که نه تنها مرتبط بلکه بنوعی جنبه مهمی از
بهداشت معنوی است ،یعنی بهداشت روانی نیز اشاره کنمک
بهداشت روانی را چنین تعریف کردهاند":استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن ،برای موقعیتهای
دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن» (گنجی ،بهداشت روانی ،ص  )10سازمان جهانی
بهداشت ،نیز آن را چنین تعریف میکند « :توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی ،روانی و جسمی» (همان) یا
در تعریف دیگری از بهداشت روانی است":مجموعه عواملی که در پیشگیری یا جلوگیری از پیشرفت روند وخامت
اختالالت شناختی ،عاطفی ،و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند" (شاملو ،بهداشت روانی ،ص  (18بهداشت روانی در
گستره وسیع تر عبارت است از آگاهی به عوامل معنوی و مادی و انگیزه هایی که سالمت فکر و وضع مثبت و اعتدال
رفتار و کردار را سبب می شود ،که بدان وسیله ساز و کار با ارزشی در مورد تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان
در همه زمینهها فراهم آید» (صانعی ،بهداشت روان در اسالم ،ص ) 22همانگونه که در بیان هدف بهداشت روانی
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گفته اند ":برخورداری از روان سالم و معتدل برای موفقیت در زندگی و رسیدن به آسایش و سعادت از اهداف
بهداشت روانی است .چنانکه گفته اند ":هدف از بهداشت روانی آن است که شرایطی فراهم آید تا عوامل مخربی که
روان بشر را میآزارد و راحتی درونی را از او سلب میکند از بین ببرد به گونهای که آسایش و رفاه او تأمین شود و
تشویش خاطر نداشته باشد» (همان)
سالمت معنوی
سالمت معنوی یکی از چهاربعد اصلی سالمت انسان است.شاید نسبت به سالمت جسمی ،سالمت روانی وسالمت
اجتماعی به دلیل معنا بخشی به زندگی انسان در اولویت قرار دارد.چه بسیارانسانهایی که به دلیل نداشتن معنا در
زندگی اهمیتی به سالمت جسمی ورو انی واجتماعی خود نمی دهند وحتی آنها را به خطر می اندازند .ناگفته نماند
که علیرغم گستره عظیم پژوهشهای انجام شده ،مشکالت بسیاری همچون ابهام در تعریف سالمت معنوی ،عدم
توافق کلی بر مفاهیم اساسی مربوط به مسأله ،عدم تبیین مرزهای سالمت معنوی و معنویت ،عدم دستیابی به
ابزارهایی مناسب جهت سنجش سالمت معنوی (عدم طراحی صحیح سؤاالت ،سنجش دیگر حیط ههای سالمت به
جای سالمت معنوی ،عدم اعتبار و پایایی برخی ابزارهای سنجش و )...و استفاده از نمونه های کوچک و غیر قابل
تعمیم ،همچنان به چشم می خورد.
امروزه برخی از سازمانهایی که ار زیابی مراکز مراقبت از سالمتی و اعطای اعتبارنامه به آنها را برعهده دارند ،پیشنهاد
می کنند نیازهای معنوی بیماران نیز در مراکز مراقبت سالمتی مورد ارزیابی قرار گیرند .انجمن روانپزشکی آمریکا
توصیه می کند که پزشکان ،گرایش مذهبی و معنوی بیماران را جویا شوند .زیر بنای این توصیه ها این است که
مراقبت از بیمار ،بسیار فراتر از درمان بیماری است و در برگیرنده نیازهای مختلف وی است.
موضوع سالمت معنوی به اعتقاد و جهان بینی بسیار وابسته است .نحوة نگاه ما به هستی ،انسان ،معنای زندگی،
مرگ و کمال و سعادت با تعریف ما از سالمت معنوی بسیار مرتبط است .بنابراین برای سالمت معنوی نمی توان
تعریف ،معیار و شاخص های مشترک جهانی و اجماعی ارائه داد و از این جهت با سالمت جسمی متفاوت است .به
نظر ما در نگاه مادی سالمتی معنوی شاید جایی نداشته باشد .انسان مادی بر اساس جهان بینی خود نباید به چیزی
جز زندگی شاد و لذت بخش در این دنیا بیندیشد و در نتیجه به چیزی بیش از سالمت جسمی و روانی و اجتماعی
احساس نیاز نمی کند.
از نگاه مادی و سکوالر کسی که با خدا ارتباطی ندارد می تواند سالم باشد ،حتی اعتقاد و ارتباط با خدا اختالل در
سالمتی و نوعی از خودبیگانگی ا ست .اما در نگاه دینی چنین چیزی ممکن نیست و کسی که از خدا غافل باشد
زندگی سختی خواهد داشت« .وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا»(طه  )124-یعنی کسی که با عدم پیروی
از دعوت حق و برنگزیدن و عدم اتخاذ احکام شریعت الهی  ،از یاد خدا روی گرداند ،هر آینه در دنیا زندگی دشوار و
مشقت باری خواهدداشت  ،چون کسی که خدا را فراموش کند غیر دنیا چیزی نخواهد داشت که به آن دل ببندد ،در
نتیجه همه کوششهای خود را مصروف دنیا می کند و روز به روز در تحصیل دنیا و توسعه بیشتر آن می کوشد ،بدون
آنکه به حدی خود را مح دود کند و هیچ چیزی او را آرام نمی کند و حرصش را فرو نمی نشاند لذا هر قدر هم که
دارایی کسب کند بازفقیر و محتاج است و دلش عالقه مند به چیزهایی است که ندارد و دائما سینه اش تنگی می
کند و ترس و اضطراب او را رها نمی سازد چون همیشه نگران رسیدن نامالیمات وآفات و غم و اندوهی است که
عیش او را زایل کند و همچنین از بیم حسودان و کیددشمنان آرامش نخواهد داشت  ،و از طرف دیگر بیم مرگ و
بیماری و از دست دادن آنچه در دنیا کسب کرده لحظه ای او را رها نمی کند ،پس او همواره در میان آرزوهای
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برآورده نشده و ترس از دست دادن داشته های ش دست و پا می زند ،در حالیکه اگرخداشناس بود و یاد خدا را
فراموش نمی کرد ،می دانست که هر چه دارد از آن خداست و بدون اذن او هیچ اتفاقی در عالم حادث نمی شود و
حیات واقعی و لذات دائمی تنهادر نزد اوست(ر.ک :طباطبائی،تفسیر المیزان ج 14ص )314و از ثمرات سلوک
اخالقی  -عرفانی سالمت معنوی به معنای تهذیب نفس و تصفیة آن از امراضی همچون خودخواهی ،حسد ،کینه،
تکبر،عجب ،آز و آرزوهای دور و دراز ،رهایی از یأس و اضطرا ب،حزن و خوف و تعلقات دنیوی ،بی معنایی در زندگی،
رسیدن به حاالت و مقامات خوشی همچون محبت ،معرفت و خوش خلقی و خوش بینی ،رجا ،توکل ،رضا ،طمأنینه و
اتصال به محبوب ازلی و ابدی که عالی ترین مرتبة سالمت معنوی را برای متخلق باخالق الهی و عارف باهلل به ارمغان
می آورد.
در آموزه های قرآن کریم ،جهان ،انسان و حیاتْ دو بُعدی هستند :طبیعت و ماوراء طبیعت؛ جسم و روح؛ حیات مادّی
و معنوی .در تعریق قرآنی نیز انسان « حیِّ متألّه» است و حیات و سالمت او با توحید ،آمیختگی ذاتی یا فطری دارد
و در تفکر وحیانی سالمت معنوی ،با مفهوم «قلب سلیم» نیز گِرِه خورده است .با توجّه به ماهیّت انسان ،به نظر
میرسد علم صائب ،ایمان صادق به خدا و عمل صالح سه مؤلّفة اصلی سالمت معنوی هستندکه عاملی می شود تا
سالمت معنوی قرآنیدرسه ساحت1 :ـ سالمت در ساحت بینشی یا سالمت روح در عرصة شناخت و بار یافتن به
قلمرو توحید2 .ـ سالمت در ساحت گرایشی یعنی سالمت روح در مطالبات و تمنیات ،خواسته ها و سطح خواسته ها
تا در سط ح میانه و باالترعالی تعریف شده و تحقق یابد  - 3سالمت در ساحت کنشی یا عرصة رفتار؛ یعنی آراستگی
روح به همة کماال ت و زیبایی های اخالقی و پیراستگی آن از همة نقائص،زشتیها و نقص ها .بنابراین ،سالمت معنوی
قرآنی و وحیانی در همان ساحات و سطوح بهداشت معنوی قابلیت تبیین و تحقق دارد و درنتیجه سالمت معنوی و
معنویّتگرایی سکوالر تفاوت و تهافت مبنائی دارد.
به هرحال فاکتورهای کلیدی سالمت معنوی که همه بر آنها اتفاق نظر دارند و آیات شریف قرآن نیزبر آنها تاکید می
ورزد.شامل- 1احساس ارتباط با قدرتی قادر که برتمامی عالم احاطه دارد- 2نیایش این قادر در انسان توانمندی ایجاد
می کند- 3توانمندی ناشی از اتصال با قادر مطلق منجر به تصحیح افکار.گفتار.کردار فرد می گردد- 4.انسان درحال
تصحیح می تواند برترسها وتردیدهای واسترس خود غلبه کند - 5تفکر وتمرکز توحیدی .اندیشه وکارکرد جسمی
روان ی واجتماعی فرد رابه صورت بالقوه در بهترین شرایط(اپتیموم)قرار می دهد - 6معنای کسب شده توان تحمل
رنج تبدیل( بودن) به (شدن ) را اعطا می کند- 7انسان ساختارمند شده واگر پیرو شریعت باشد.شوق به اجرای آن
دارد- 8احساس طرد شدگی وتنهایی جای خود را به تعلق به کاینات می دهد- 9از بخشیدن وبخشوده شدن مسرور
می گردد - 10بذل مال در راه خداوند را وظیفه خواهد دانست
معنویت
معنویت عبارت از اعتقاد به عالم غیب و باطن هستی است و مفهوم مقوم آن بر اساس آیة "الذین یومنون
بالغیب"(بقره  )2-شکل میگیرد (گفتنی است ،امور غیبی شامل موارد زیادی می شود؛ امور مربوط به قبل از این دنیا
(شامل مراتب هستی و موجودات مربوط به این مراتب) ،امور مربوط به بعد از این دنیا (امور اخروی) ،امور دنیایی که
به صورت بالفعل و به طور طبیعی از دید و نظر ا نسان پنهان و پوشیده است همگی از این امور غیبی به حساب
میآیند و علم به امور غیبی که پیشوایان معصوم معنویت با اندیشه ایمان به غیب واعتقاد به خدا ,با انگیزه قرب به
حق سبحانه و تخلق به اخالق الهی,التزام به شریعت حقه محمدیه(ص) و انگیخته عمل صالح تعریف برداراس ت که در
ارتباط های پنجگانه - 1:ارتباط انسان با خدا  - 2ارتباط انسان با خود  - 3ارتباط انسان با جامعه  - 4ارتباط انسان با
جهان  - 5ارتباط انسان متکامل با انسان کامل تجلی یابنده خواهد بود .معنویتی که در قالب راز و نیازبا محبوب,
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عبودیت در برابر معبود,معرفت,محبت,اط اعت و سنخیت با انسان کامل ومناسبات گفتاری -رفتاری الهی –انسانی
تحقق پذیر خواهد بود .عالمه طباطبائی(رض) با نگاه هستی شناتی – انسان شناختی می نویسند" :مهم ترین رکن
انسانیت معنویت است" ( طباطبائی,محمدحسین,بررسی های اسالمی,ج,1ص )171یا "وراى عالم ماده و طبیعت و
پس پرده غیب  ،حقایق اصیلى است که انسان دیر یا زود و باالخره در دم مرگ و روز رستاخیز ،به آنها اطالع یافته
برایش مشهود و مکشوف خواهد افتاد" ( همو ,رسالت تشیع در دنیای امروز,ص.)103و"خداوند  -عزّ اسمه  -در هر
عصرى یک فرد از افراد انسان را با یک تأیید مخصوصى ،برمىگزیند و بر این مقام که مقام کمال انسانى است،
هدایت فرموده به واسطه وى دیگران را به درجات مختلف این مقام راهبرى مى نماید .امام است که حقیقت پس پرده
غیب براى وى بالواسطه و تنها با تایید الهى مکشوف است و درجات قرب و والیت را خود سیر نموده و دیگران را با
ا ستعدادات مختلفى که اکتساباً به دست آوردهاند ،به مقامات مختلف کمالى خود هدایت مىکند"( همان ) و استاد
شهید مطهرى با عنایت به منابع و مبانی معنویت می فرمایند«:از نظر قرآن ،معنویت پایه تکامل است .این همه
عبادات که در اسالم بر روى آن تکیه شده است ،براى تقویت جنبهء معنوى روح انسان است ( »....مجموعه آثار ،ج 24
ص  ) 258انگاه استاد می فرمایند":همیشه روح انسان دروازهاى بوده براى معنویت بشر که از اینجا بفهمد من یک
حقیقت معنوى هستم ،من قابل بقا هستم« ،من» حقیقتى جاودان است و با مردن کار «من» پایان نمىپذیرد ،ولى
نمىخواهد این حرف را بپذیرد .از طرف دیگر این را نمىتواند انکار بکند که در انسان دوگونه گرایش وجود دارد:
گرایشهاى طبیعى و مادى و گرایشهاى معنوى ،یعنى حسابهایى که با حسابهاى مادى جور در نمىآید"(همان,ج- 22
ص .)419به باور عالمه طباطبایی عرفان در نهاد و نهان وجود انسان ریشه دارد و غریزة واقعگرایی انسان ،او را به
جذب و انجذاب دربرابر کمال مطلق وامیدارد و وجود مقیدش را به وجود مطلق متصل میکند؛ چنانکه فرموده
است":زندگی عرفانی و ذوق معنوی ،غریزهای است که در نهاد انسان نهفته است و با پیدایش ادیان و مذاهبی که
کم وبیش با جهان ابدیت و ماورای طبیعت سروکاری دارند ،طبعاً در میان پیروانشان کسانی پیدا خواهند شد که با
بیدارشدن حسّ نهفتة خود ،دل را از تعلقات این جهان گذران پر از رنج و نومیدکننده و به هوای آسایش مطلق روی
به جهان ابدیت آورند و عمالً ن یز در هریک از ادیان و مذاهبی که نامی از خدا در میانشان هست ،گروهی از شیفتگان
زندگی معنوی و روش عرفانی میبینیم" (طباطبائی ،1387 ،ج ،1ص )48و در نسبت حیات معنوی و کماالت باطنی
معتقد است ":روش این سیر باطنی و حیات معنوی روی این اساس استوار است که کماالت باطنی و مقامات معنوی
انسان به یک رشته واقعیت های حقیقی بیرون از واقعیت طبیعت و جهان ماده است و «عالم باطن» که موطن حیات
معنوی است ،جهانی است بسیار اصیل تر و واقعیتدارتر و پهناورتر از جهان ماده و حسّ" (طباطبایی ،1385 ،ص)63
همو بر این باور است که هادی و راهبر انس ان به موطن حیات معنوی ،هر آینه «امام» است که انسان کامل الهی
است؛ چنانکه نوشته است « :کسی که حامل درجات قرب و امیر قافلة اهل والیت بوده و رابطة انسانیت را با این
واقعیت حفظ میکند ،در لسان قرآن «امام» نامیده میشود .امام یعنی کسی که از جانب حق_ سبحانه_ برای
پیشر وی صراط والیت اعتبار شده و زمام هدایت معنوی را در دست گرفته است و انوار والیت که به قلوب بندگان
حق می تابد ،اشعه و خطوط نوری هستند که از کانون نوری که پیش اوست و موهیت های معنوی متفرقه ،جویهایی
هستند متصل به دریای بیکرانی که نزد وی میباشد (طباطبایی ،1382 ،ص158ـ.)159
استاد شهید مرتضی مطهری ،معنویات را چیزهایی دانسته که ما فوق حد حیوانیت است(مرتضی مطهری ،انسان
کامل،ص )48و یکی از تفاوت های انسان و حیوان(مرتضی مطهری ،تعلیم وتربیت در اسالم،ص )231یا گرایشهای
مقدس(مرتضی مطهری ،نقدی بر مارکسیسم،ص )244و گرایش هایی عام ،شامل ،ماورای مادی و فوق حیوانی است(.
مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،3ص .)490بنابراین معنویت ،آن جنبه از حیات فردی و جمعی آدمیان است که بر
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اساس آن ،انسان خودآگاه یا ناخود آگاه ارتباط ویژهای با مبدأ هستی و روح حیات بر قرار میکند ،معنویت جزئی از
زندگی روزمره آدمی و امر مأنوس و روزانه است و آدمیت آگاهانه یا ناآگاهانه بدان رو میکند.
راهبردهای بهداشت معنوی
با عطف توجه به روش "رفعی" و اگر توفیق بهره گیری از روش رفعی در بهداشت معنوی از دست رفت ،حداقل از
روش "دفعی" در تعیین و تآمین بهداشت معنوی استفاده شود به تبیین اجمالی معانی و مبانی معنویت اسالمی،
الزم است به دو راهبرد بنیادین همراه با روشهای هرکدام اشاراتی داشته باشیم:
راهبرد معرفت نفس
معرفت نفس کلید کمال و ورود به خزائن معارف و حقایق است و مشخص خواهد شد که چرا پیامبر اکرم (ص) در
سؤال مردی به نام «مجاشع» که از حضرت پرسید یا رسول اهلل کیف الطریق الی معرفة الحق؟ حضرت فرمود« :معرفة
النفس» چه خواهد بود .چنان که علی (ع) فرمود « :نال الفوز االکبر من ظفر بمعرفة النفس»( شرح غررالحکم ،ج،6
ص ).172یا فرمود« :معرفة النفس انفع المعارف»( همان ،ص« )148المعرفة بالنفس انفع المعرفتین»( همان ،ج،2
ص ) 25خودشناسی کلید کمال و مادر معرفت و سلوک به سوی خداست ،به تعبیر مالصدرا شیرازی« :علم النّفس
هوام الحکمة و اصل الفضایل...؛ خودشناسی مادر همه حکمتها و ریشه و اساس همه فضیلتها است»( مال صدرا،
شرح هدایه ابن اثیر ،ص  .)7و به تعبیر عالمه حسن زاده آملی« :فانّ معرفة النّفس مفتاح خزائن الملکوت...؛
براستی که خودشناسی کلید گنجینههای ملکوت است»( حسنزاده آملی ،1392 ،نکته  )709علّامه طباطبائى در
ذیل آیه «:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ الَ یَضُرُّکُم مِن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ
تَعْمَلُونَ( ».مائده  ) 105-به تبیین عمیق معرفت نفس مىپردازند،که می توان دیدگاهایشاندرضمنمطالب ذیل تبیین
کرد:
-1

«هدایت» و «ضاللت» ،به داللت التزامى ازچهار عنصر حکایت دارد« - 1:مسلک یا راه»« - 2،مسلوک الیه یا

هدف» « - 3،سالک یا رونده»  «- 4سلوک یا رفتن» .همانطوری که در تعبیر دقیق عالمه آمده است ":و من المعلوم أن
الضالل و االهتداء  -و هما معنیان متقابالن  -إنما یتحققان فی سلوک الطریق ال غیر فالمالزم لمتن الطریق ینتهی إلى
ما ینتهی إلیه الطریق ،و هو الغایة المطلوبة التی یقصدها اإلنسان السالک فی سلوکه ،أما إذا استهان بذلک و خرج عن
مستوى الطریق فهو الضالل الذی تفوت به الغایة المقصودة فاآلیة تقدر لإلنسان طریقا یسلکه و مقصدا یقصده غیر أنه
ربما لزم الطریق فاهتدى إلیه أو فسق عنه فضل و لیس هناک مقصد یقصده القاصد إال الحیاة السعیدة ،و العاقبة
الحسنى بال ریب لکنها مع ذلک تنطق بأن اهلل سبحانه هو المرجع الذی یرجع إلیه الجمیع:المهتدی و الضال"(
طباطبائی ، 1393،ج ،6ص .)162-
مسلوک الیه یا غایت و نهایت این سیروسلوک ،همانا خداوند تبارک وتعالی است؛ چنانکه فرمود « :إِلَى اهلل
-2
مَرْجِعُکُمْ جَمِیعا»( مائده 105-و )45؛ یا در جاى دیگر مىفرماید « :یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحا
فَمُلَاقِیهِ (».انشقاق  )6-مسلک سلوک الی اهلل همانا نفس مؤمن است.بنابراین ،راه هدایت که انسان را به سرمنزل
مقصود مىرساند ،همان «نفس» آدمى است؛ «فنفس المؤمن هو طریقه الّذى یسلکه الى ربّه و هو طریق هداه و
هوالمنتهى به الى سعادته (».طباطبایی ، 1393ج  ،6ص  ).261با توجه به این نکات است که در واقع« ،وحدت
سالک و مسلک و مسلوکٌالیه» صورت خواهد گرفت .به بیان دیگر ،وحدت « سالک و مسلک و مسلوکٌالیه» وحدت
عینى و تغایر آنها اعتبا رى می باشد .با عنایت به تفسیر عالمه از آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ»
روشن می گردد که آیه یاد شده در حقیقت ،انعکاس دهنده غرضى است که سایر آیات قرآن کریم از جمله آیات« :یَا
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أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْ تَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (».حشر 18-و )19درمقام تحقق آن هستند .چنانکه نوشته اند ":ثم أمر
المؤمنین فی قوله« :عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ» بلزوم أنفسهم کان فیه داللة على أن نفس المؤمن هو الطریق الذی یؤمر بسلوکه
و لزومه فإن الحث على الطریق إنما یالئم الحث على لزومه و التحذیر من ترکه ال على لزوم سألک الطریق کما نشاهده
فی مثل قوله تعالى« :وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ»( انعام  .)153-فأمره
تعالى المؤمنین بلزوم أنفسهم فی مقام الحث على التحفظ على طریق هدایتهم یفید أن الطریق الذی یجب علیهم
سلوکه و لزومه هو أنفسهم ،فنفس المؤمن هو طریقه الذی یسلکه إلى ربه و هو طریق هداه ،و هو المنتهى به إلى
سعادته.فاآلیة تجلی الغرض الذی تؤمه إجماال آیات أخرى کقوله تعالى« :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما
قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ،وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ ،ال
یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»( حشر 20-فاآلیات تأمر بأن تنظر النفس و تراقب
صالح عملها الذی هو زادها غدا و خیر الزاد التقوى فللنفس یوم و غد و هی فی سیر و حرکة على مسافة ،و الغایة هو
اهلل سبحانه و عنده حسن الثواب و هو الجنة"( طباطبائی ، 1393،ج ،6ص  )166 -عالمه جوادی آملی نیز با توجه به
آیه« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ» در اهمیت و ضرورت معرفت نفس و سلوک در صراط نفس می نویسند":و
مفاده هو ان االنسان سالک الی اهلل و صائر الیه و البد للسالک من الطریق ،کما البدّ من الغایة و اما الطریق فهی
النفس و اما الغایة فهی جنة اللقاء و ال طریق لها الّا معرفة النفس و تزکیتها و الغایة للنفس الّا لقاء خالقها"( جوادی
آملی ،1374 ،ج ،1ص ) 196چنانکه مالصدرا می نویسند«:ان صراط التوحید هو نفس المؤمن المسافر من بیت نفسه
اِلی اهلل امتثاالً المره تعالی حیث قال « یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربکِ راضیهً مرضیهً فَادخُلی فی عبادی و
ادخُل ی جَنَّتی»(فجر ) 30 - 27؛(صدرای شیرازی،اسراراآلیات ،ص )190ومی نویسند«:فاِنّ المسافر اِلی اهلل  -أعنی
النفس  -تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل و المقامات الواقعة فی ذاتها بذاتها (»...همو ،1423 ،ج ،9ص 290یا می
نویسند ":انسان به عنوان موجودی که داری عقل هیوالنی ،عقل بالملکه ،و عقل بالفعل و عقل مستفاد است ،در سیر
استکمالی خود فرآیند چند مرحلهای را گذرانده و با حصول به عقل فعال ،قوه نظری نفس تکامل مییابد(همو ،مبدأ
و معاد ،ص .)311هم چنین ایشان ،کمال قوه عملی نفس را به طی مراتب چهارگانة تهذیب ظاهر با التزام به احکام
شر یعت ،تطهیر باطن از صفات رذیله ،آراستن نفس ناطقه به صور قدسیه و در نهایت فنای نفس از ذات خود که
همان کمال انقطاع از ما سوی اهلل است ،میداند(همان،ص ) 324بنابراین منتهای سیر استکمالی نفس در فعلیت
یافتن قوای نظری و عملی نفس ،کمال حقیقی نفس را در پی خواهد داشت .البته نفس در سیر استکمالی خود عالوه
بر امور مذکور که مستلزم پاالیش و صفای نفس است ،نیازمند هدایت و لطف حق تعالی نیز
میباشد(همو،1380،ص .)208به تعبیر عالمه طباطبایی(رض)" :انسان نیز با مالزمت رصدخانه بصیرت و مشاهدة
نیاز وجودی خود ،درک خواهد کرد که نیاز وی را یک سلسله فیوضات که به فیض و رحمت بینهایت حق اتصال
دارد ،رفع مینماید که بهواسطة ارتباط آنها با همدیگر ،وجودی به نام «وجود انسانی» سر پا نگهداشته شده است.
به واسطة مشاهدة همین اتصال ،شعور انسانی توسعه پیدا کرده ،مشاهدة فیوضات و رحمت عامَة حق ،جایگزین
مشاهدة جزئی نام برده خواهد گردید .آن هنگام است که انسان چشم بصیرت و دیدة باطن خود را بهسوی عظمت
ذاتی حق که از هر وصف و بیانی بزرگ تر است ،باز نموده ،در مقابل کبریای نامتناهی و احاطة علی االطالق وی ،خود
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و همه چیز را گم کرده ،محو و مدهوش میافتد و عجز خود را از احاطة علمی به حق _ سبحانه _ بالعیان درک
میکند" (طباطبایی ،1382 ،ص.)74
روش معرفت نفس
برای دست یابی به راهبرد معرفت نفس ،روشها و حتی تکنیک هائی وجود دارد که ما براساس مکتب عرفانی نجف و
بینش و نگرش میرزا جوادآقا ملکی تبریزی(رض) و عالمه طباطبائی(رض) اشاره اجمالی می افکنیم:
الف) تزکیه و تعالی نفس از راه شریعت
در اینجا شایسته است ابتدا به کال می کامل از مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی آن عارف کامل که در دو موضع از
رسالة لقاء اهلل خویش از «معرفت نفس» سخن به میان آوردهاند تمسّک جوئیم(میرزا جوادآقا ملکی تبریزی ،رساله
لقاءاهلل ،ترجمه محمودی گلپایگانی ،ص 33ـ ) 38که درقالب دو گزاره تقدیم می شود .گزاره اول ":اگر در خویشتن
آن اراده و همت را می بینی که از زمرة عرفا باشی و به حقیقت انسان گردی و بشری روحانی و شریک و همدم
فرشتگان و مالئکه و دوست انبیاء باشی ،کمر همت را ببند و قدم در راه شریعت بگذار و اخالقیات و صفات بهائم و
چهارپایان را از خود دورنما و به اخالق روحانیین متخلق گرد و به مقام حیوانات و مرتبه جمادات بسنده منما از این
آب و گل فراتر بگذارد و گاهی به سوی موطن اصلیت که همان عوالم علیین و جایگاه مقربین است بردار .نفس
خویش را بشناس؛ که شناخت نفس همان شناخت خداوند متعال است که در روایت نیز آمده است« :مَنْ عرف نفسه
فقد عرف ربه (»...محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،70ص  ) 73هر کس خویش را بشناسد ،به تحقیق پروردگار
خویش را شناخته است" ( میرزا جواد آقا ،ملکی تبریزی ،رساله لقاءاهلل ،ترجمه محمودی گلپایگانی ،ص )33گزاره
دوم ":انسان بیدار و هشیار و مؤمن نفس خویش را مالزمت میکند و بدان معرفت می یابد تا عوالم وجود را در «قوس
صعود» طیّ نماید و به «دار الّلقاء» الهی گام نَهَد و در این مسیر «ایمان و عمل صالح» ،توحید وجودی و معرفتی و
فقریابی حقیقیاش می تواند عوامل پشتیبان کننده در صیرورت به سوی معبود و محبوبش باشند .که برخی گفتهاند:
صراط سه منزل دارد:
الف) طبع و مادّه.
ب) مثال و برزخ.
ج) عقل.
که عبور از این منازل الزمه سیر و سلوک الی اهلل تا مقام و منزلت «شهود» است"( همان )36- 35-
ب) شهود فقروجودی در مرتبه فنا
عالمه طباطبائی(رض) در باب شهود فقروجودی و نیاز نفسی می نویسند «:إنّ شهود األنسان لذاته الّذى هو عین ذاته

شهودٌ منه لجمیع حقائقه و لحقیقته األخیرة ،و حیث إنه فانٍ عند ذلک فاألنسان مشاهد فى عین فنائه (».طباطبائى ،
رسالة الوالیة ،ص  )177شهود انسان نسبت به ذات خود ـ که عین ذات اوست ـ در واقع ،شهود همه الیههاى باطنى
به ویژه الیه اخیر آن یعنى حقیقهالحقایق یا باطنالبوطن است .از آنرو که انسان در برترین مرتبه شهود خود ،فانى
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از خویش مىگردد ،پس انسان در عین فناى خود ،شاهد خود مىباشد .به بیان دیگر ،نفس خود را در آخرین مرتبه
معرفت نفس ،عین ربط و وابستگى به حق تعالى ،شهود مىکند؛ سالک در آخرین مرتبه معرفت نفس و پس از گذار از
مرتبه مثالى و عقلى ،به مرحله «فناء فىاللّه» دست مىیابد و عینالربط بودن و فقر ذاتى خویش به حق تعالى را
شهود مىنماید .د ر واقع ،شهود به خود در مرتبه فنا ،عین شهود فقر و تعلّق خود به خداوند است.درحقیقت همه
نفوس در واقع و نفس االمر عین ربط و تعلق به حضرت حق هستند؛ ولى اکثر مردم به دلیل غفلت از حقایق وجودی
خود توان شهود این واقعیت وجودی خویش را ندارند .لکن در اثر توجه و تذکر به باطن و باطن باطن خود و
مجاهدت و مراقبت به این واقعیت که عین الربط به خدای خویش اند را درک و دریافت می کنند و می یابند که
هیچ ذاتى و وصفى و فعلى ،جز براى حق تعالى ،وجود ندارد .با توجه به این نکته است که علّامه طباطبائى مىفرمایند:
ل الّذى یقوّمه .ألن
«ألنه [حق تعالى ]مقوّم ک لّ ذات غیر متقوّم بالذّات ،والعلم بغیر المستقلّ ذاتا بعد العلم بالمستق ّ
ل الّذى هو معه(».
وقوع العلم یقتضى استقال ًال فى المعلوم بالضرورة ،فالعلم بغیر المستقلّ انّما هو یتبع المستق ّ
همان،ص )192- 191از آنرو که نفس ـ بلکه همه حقایق هستى ـ عی ن ربط و فقر و تعلّق به حق تعالى هستند،
شهود نفس جداى از شهود مقوّم او بىمعناست .مگر مى شود فقر و احتیاج و تعلّق خویش را شهود نمود ولى
جالیه را شهود نکرد؟! چه اینکه شهودِ عین ربط ،مسبوق به شهود مربوطٌالیه است؛ زیرا مربوطٌالیه
مفتقرٌالیه ،و محتا ٌ
مقوّم آن موجود رابط است و شهود رابط (عینالربط) ،بدون شهود مربوطٌالیه ممکن نخواهد بود .بنابراین ،تا خداوند

که مربوطٌ الیه هویت انسانى است و مقوّم وجودى اوست ،شناخته نشود شناخت نفس ممکن نخواهد بود .علّامه
طباطبائى در تفسیر آیه «وأشهدهم على أنفسهم»( اعراف  )172 -مىفرمایند :خداوند ذات و حقیقت انسانها را که
عین ربط و تعلّق به پروردگارشان است ،به آنان نشان داد .فقر و نیاز به پروردگار ،عین حقیقت انسان است .پس
چگونه انسان پروردگار خود را مشاهده نمىکند در حالى که نیاز و فقر ذاتى خود را به او ،مى بیند؟ چگونه آگاهى و
شعور به نیاز و فقر ،بدون آگاهى به محتاجٌالیه قابل تصور است؟!( طباطبائى  ،المیزان ،ج  ،8ص ).312چنانکه در
خصوص معنای حدیث":من عرف نفسه ،عرف ربه"(.مجلسی ،بحار ،ج  ،2ص  ،32روایت  ،22ج  ،61ص  ،99ج ،69
ص  ،293روایت  )23فرموده اند ":ایشان فرمودند ...« :دوازده معنا که برای این روایات ذکر شده ،به طوری که یادم
می آید هیچ کدام معنای دقیق روایت نیست ،فقط وجهی را که از راه «فقر» توجیه شده می توان معنای ظاهری
روایت قرار داد و ارتباط در مابین عرفان نفس و شناسایی ربّ در این راه است که نفس موجودی است و معلول حقّ
تعالی ،و در م قابل حق تعالی هیچ استقاللی ندارد و هر چه دارد از آن خداست و مشاهده چنین موجودی ،بی

مشاهده حق صورت نمیگیرد (».رخشاد ،محمد حسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،ص .)366
راهبرد مراقبت نفس
مراقبه «مراقبه» از ماده «رَقَبَه» به معنى «گردن» ،گرفته شده و از آنجا که انسان به هنگام نظارت و مواظبت از
چیزى گردن مى کشد ،و اوضاع را زیر نظر مى گیرد ،این واژه بر معنى نظارت و مواظبت و تحقیق و زیر نظر گرفتن
چیزى ،اطالق شده است .مراقبت بر نفس که دستور اساسی اولیای الهی برای تربیت و تزکیه سالکان إلی الحق است
چیزی جز خودداری از گناهان و مواظبت بر خطورات شیطانی و رعایت رضای الهی نیست و این چیزی نیست که
موجب قبض و گرفتگی شود ،مگر اینکه سیر خاصّی را در مراقبه در پیش گرفته اید که حکم آن جداست .این واژه
در تعبیرات علماى اخالق در مورد «مراقبت از خویشتن» به کار مى رود ،و مرحله اى است بعد از «مشارطه» یعنى
انسان بعد از عهد و پیمان با خویش براى طاعت فرمان الهى و پرهیز از گناه باید مراقب پاکى خویش باشد ،چرا که
اگر غفلت کند ،ممکن است تمام شرط و پیمانها به هم بریزد .البتّه پیش از آن که انسان مراقب خویش باشد،
فرشتگان الهى مراقب اعمال او هستند; قرآن مجید مى فرماید« ::وَ اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظینَ; بى شک حافظان و مراقبانى
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بر شما گمارده شده است (که اعمال شما را به دقّت زیر نظر دارند)!»(انفطار ،آیه  )10در اینجا منظور از «حافظین»
همان حافظان و مراقبان اعمال است به قرینه آیات بعد که مى فرماید« :یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ; آنها مى دانند شما چه
مى کنید (».سوره انفطار ،آیه  )12و مى فرماید« :مایَلْفِظُ مِنْ قَوْل اِالّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ; انسان هیچ سخنى را تلفّظ
نمى کند مگر این که نزد آن فرشته اى مراقب و آماده براى انجام مأموریت است(».ق  )18-و از آن باالتر ،خداوند
عالم و قادر ،همیشه و در همه جا مراقب اعمال ما است .مى خوانیم«:اِنَّ اللّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً; به یقین خداوند
مراقب شماست!» (نساء  )1-ولى سالکان راه خدا ،و رهروان راه دوست که پیوسته در طریق تقوا و تهذیب نفوس گام بر
مى دارند ،پیش از آن که فرشتگان خداوند مراقب اعمال آنها باشند خودشان مراقب اعمالشان هستند .و به تعبیر
دیگر ،این مراقبت از درون مى جوشد ،نه از برون; و به همین دلیل ،تأثیر آن ،بسیار زیاد ،و نقش آن فوق العاده مهم
است .البتّه توجّه به «مراقبت از برون» سبب مى شود که پایه هاى «مراقبت از درون» محکم گردد .در حقیقت
انسان در این دنیا به کسى مى ماند که داراى گوهرهاى گرانبهایى است و از یک بازار آشفته مى گذرد ،و مى خواهد
با آن بهترین متاعها را برى خود تهیّه کند در حالى که اطرافش را دزدان و شیّادان گرفته اند ،چنین کسى اگر لحظه
اى از سر مایه نفیس خویش غافل گردد ،آن را به غارت مى برند ،و او مى ماند و یک عالم اندوه و افسوس .دقیقاً
همین گونه است ،شیاطین جنّ و انس در این جهان انسان را احاطه کرده اند و هوا و هوسهاى درون او را به سوى
خود مى خوانند ،اگر خویش را به خدا نسپارد و مراقب اعمال خویش نباشد سرمایه ایمان و تقواى او به غارت مى
رود و دست خالى از این جهان به سراى دیگر منتقل خواهد شد .در آیات قرآن و روایات اسالمى اشارات فراوانى
نسبت به این مرحله آمده است; از جمله« :اَلمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّهَ یَرى; آیا انسان نمى داند که خدا او و اعمالش را مى
بیند»(علق  )14-که هم اشاره به مراقبت پروردگار نسبت به اعمال انسان است ،و هم این که او باید مراقب خویش
باشد .بدیهى است که توجّه به این حقیقت که خداوند در همه جا و در هر حال و در هر زمان ،ناظر و شاهد و مراقب
اعمال ما است ،روح مراقبت را در ما زنده مى کند ،تا پیوسته مراقب اعمال خویش باشیم .در حدیثى از امیرمؤمنان
على(علیه السالم) آمده است که فرمود « :یَنْبَغى اَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مُهَیْمِناً عَلى نَفْسِهِ ،مُراقِباً قَلْبَهُ ،حافِظاً لِسانَهُ; سزاوار
است انسان بر خویشتن مسلّط و همیشه مراقب قلب خود و نگاهدار زبان خویش باشد!»(غرر الحکم،ج،2ص )112در
حدیثى از امام صادق(علیه السالم) چنین نقل شده است« :مَنْ رَعْى قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ
الْجَهْلِ ،فَقَدْ دَخَلَ فى دیوانِ الْمُتَنَبِّهینَ ،ثُمَّ مَنْ رَعى عَمَلَهُ عَنِ الْ هَوى ،وَ دینَهُ عَنِ البِدْعَةِ ،وَ مالَهُ عَنِ الْحَرامِ فَهُوَ مِنْ
جُمْلَةِ الصّالِحینَ; کسى که مراقب قلبش در برابر غفلت ،و نفسش در برابر شهوت ،و عقلش در مقابل جهل باشد ،نام
او در دفتر بیداران و آگاهان ثبت مى شود ،و آن کسى که مراقب عملش از نفوذ هواپرست ى و دینش از نفوذ بدعت ،و
مالش از آلودگى به حرام بوده باشد در زمره صالحان است(».بحاراالنوار ،ج  ،67ص  )68آرى! «مراقبت» از خویشتن
یا پروردگار یا قیامت که در این روایات آمده همه به یک معنى است; یعنى ،مراقب اعمال و اخالق خویش بودن ،و
نظارت دقیق بر آن داشتن ،و همه روز و در همه حال و در هر جا به کارهایى که از وى سر مى زند ،توجّه کند .کوتاه
سخن این که :رهروان راه حق و سالکان طریق الى اللّه باید بعد از «مشارطه» ،یعنى عهد و پیمان بستن با خود و
خداى خویش جهت اطاعت و بندگى حقّ و تهذیب نفس ،بطور مداوم مراقب خود باشند که این پیمان الهى شکسته
نشود ،و درست همانند طلبکارى که از همپیمانانش مطالبه پرداخت دیون مى کند ،از نفس خویش مطالبه وفاى به
این عهد الهى را بنماید; بدیهى است هرگونه غفلت سبب عقب ماندگى و ضرر و زیان فاحش است ،همان گونه که
اگر انسان در مطالبات مادّى اش کوتاهى کند ،به آسانى سرمایه هاى خود را از دست مى دهد ،بخصوص این که در
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برابر افرادى فریبکار و فرصت طلب قرار گیرد .سید بحرالعلوم)رض) در تعریف مراقبه میفرماید« :مراقبه عبارت است
از متوجه و ملتفت خود بودن در جمیع احوال ،تا از آنچه بدان عازم شده و عهد کرده تخلف نکند"(بحرالعلوم ،رساله
سیر و سلوک  ،ص )150عالمه حسن زاده آملی در"فیض عرشی ص  "103می نویسد؛ از اهم مراقبات این است که
انسان وارادات و صادرات دهانش را مواظب باشد .آن لقمه نانی را که به دهان می گذارد اگر از روی حساب نباشد،
هرزه خوار می شود ،انسان هرزه خوار ،هرزه گو می شود .آن دهانی که وارداتش آلوده است .صادراتش هم آلوده
است .مراقبه معنای عامّی است و به اختالف مقامات و درجات و منازل سالک تفاوت میکند .در ابتدای امر سلوک،
مراقبه عبارتست از آنکه از آنچه به درد دین و دنیای او نمیخورد اجتناب کند و از امور بیهوده و غیر ضروری دوری
گزیند و سعی کند تا خالف رضای خدا در گفتار و کردار از او صادر نگردد ،ولی کمکم این مراقبه شدّت یافته و
درجه به درجه باال میرود .گاهی مراقبه عبارت است از توجّه به سکوت خود و گاهی به نفس خود و گاهی به باالتر
از آن مثل حقیقت اسماء و صفات کلّیّه الهیّه ) حسینی طهرانی،رسالة لُبّ اللباب فی سیر و سلوک أولی األلباب،ص
(

114- 113

هر چه سالک رو به کمال میرود و طیّ منازل و مراحل میکند ،مراقبه او دقیق تر و عمیق تر خواهد شد و در
این حاالت بسیاری از مباحات در منازل اوّلیّه بر او حرام و ممنوع میگردد( .همان،ص ( 31- 30مثال مقربان الهی
هیچ التفاتی به غیر نکنند و فقط یک همّت و اندیشه دارند (نراقی ،جامع السعادات)،ج ،3ص.( 128پارسایان نیز
کسانیاند که به یقین دانند که خدا بر ظاهر و باطن ایشان مطّلع است و لیکن در جالل و عظمت او مدهوش و
مستغرق نشدهاند و بیشتر به احوال و اعمال و مراقبت در آن ها التفات دارند(همان ،ص )128یکی از امور اهم در
وصول به معرفت نفس ،استقامت در مراقبت کامل است که همواره انسان به یاد خدا و در حضور او باشد و ظاهر و
باطن انسان در جمیع شئون زندگ ی او مطابق دستورالعمل مسیر تکاملی او باشد( حسن زاده آملی ،انه
الحق،ص ).162چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود ،حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را بر او به عنوان
طالیع ظاهر میگرداند .این مرحله ابتدای تجرد نفسی است( حسینی طهرانی ،رسالة لُبّ اللباب فی سیر و سلوک
أولی األلباب ،ص)32
روش انجام مراقبت نفس
مراقبت را باید در دو مرحله انجام داد:الف)مراقبه قبل از شروع در عمل  :عبارت از آن است که پیش از عمل بنگرد
آنچه را تصمیم به انجامش گرفته است ،به خاطر خداوند است یا برای هوای نفس و پیروی از شیطان و باید در
اینجا تأمل کند تا به مدد انوار حق  ،مطلب بر او روشن گردد .اگر عمل برای خداست آن را انجام دهد و اگر برای
غیر اوست از آن دست باز دارد(راه روشن(فیض کاشانی ،محجه البیضاء ،ج ،8ص)195همانطور که امام صادق علیه
السالم میفرماید :از شدیدترین کارها بر مردم یاد خدا در نزد حالل و حرام اوست که اگر طاعتی پیش آمد به آن
عمل کند و اگر در معرض گناهی افتاد از آن بپرهیزد( حرّ عاملی ،وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،ج،15
ص )252ب)مراقبه به هنگام عمل  :عبارت از بررسی چگونگی عمل است تا حقی را که خداوند در آن داراست ادا شود
و باید نیت خود را برای اتمام آن نیکو کند و صورت عمل را کامل گرداند و آن را به کامل ترین وجهی که برای او
ممکن است انجام دهد؛ زیرا در هر صورت بنده یا در حال طاعت و یا در معصیت و یا در کاری مباح است(فیض
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کاشانی ،محجة البیضاء ،ج ،8ص )201پس از درک اهمیّت و ضرورت مراقبه ،سؤال این است که مراقبت را چگونه
باید به انجام رسانید؟ در پاسخ این سؤال از بیانات و نوشته های آخوند همدانی(اعلیاهللمقامه) استفاده کردهایم .ایشان
رعایت اموری را در این راستا الزم وضروری دانستهاند که عبارتند از:
1.رعایت ادب در محضر خداوند  :نخست باید درک حضور خداوند متعال کرد ،سپس خود را در محضر او دید تا که
شرائط ادب مراعات گردد .جناب آخوند(ره) فرمود« :وَ اَلزِمِ االَدَبَ فی مُقَدَّسِ حَضرَتِه»!؛ ( بهاری ،تذکرة المتقین،
ص  ).178ادب را در محضر قدس الهی بر خود الزم دار !
 2.توجّه به قدرت الهی :درک فقر خود و نیاز جدّی ما به او و نیز توان بینهایتش غیر قابل انکار است .لیکن توجّه
به این نکته را جناب آخوند(ره) مورد اشاره قرار دادهاند که بیان ایشان این است« :وَ اعلَم انّکَ بجمیعِ اَجزاءِ وُجُودِکَ
ذَرَّةً ذَرَّةً اَسیرُ قُدرَتِه(همان ،ص» )178و بدان که تو با ذرّه ذرّة تمامِ اجزای وجودیات ،اسیر قدرت الهی هستی.
بدون تردید ،قدرت الهی فراگیر است که او حیّ و قیّومی است که قوام هرچیز تنها به وجود مبارک اوست .اگر این
نکته با تمام وجود درک گردد ،آن وقت است که سالک خود را کسی ندیده و به جانب او که منبع قدرت است روی
خواهد آورد.
3.رؤیت و دیدار خداوند :پس از درک محضر او توجّه به قدرت او باید او را ببینی! بیان جناب آخوند(ره) این است :
«وَ راعِ حُرمَةَ شریفِ حُضُورِهِ ،وَ اعبُدهُ! کانّکَ تراهُ ،فَإن لَم تَکُن تَراهُ ،فَإنَّهُ یَرَاکَ»؛(همان) و حرمت حضور شریفش را
مراعات کن ،و چنان او را عبادت کن که گویا او را میبینی و بدانکه اگر او را نمی بینی ،پس او تو را میبیند .دیدار
خداوند متعال از مباحث جدّی عرفان نظری است که در آیات الهی و بیانات اهل بیت(علیهمالسالم) فراوان آمده و
دربارة آن بحث شده است .البته بصیرتی شایسته و بایسته طلب میکند تا شخص سالک بتواند او را به بصیرت دیده
و به او بنگرد .از این رو با تکیه به فرمودة حضرت مولی امیرالمؤمنین(ع) جناب آخوند(رض) این روایت را آورده
است« :وَ اعبُدهُ! کانّکَ تراهُ ،فَإن لَم تَکُن تَراهُ ،فَإنَّهُ یَرَاکَ».؛ و چنان او را عبادت کن که گویا او را میبینی ،و اگر او را
نمیبینی پس او تو را می بیند .این نکته را در بیان حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسالم) می توان دید که فرمودهاند« :مَا
رَاَیتُ شیئاًَ اال وَ رَاَیتُ اهللَ قَبلهُ ،وَ بَعدَهُ ،و مَعَهُ وَ فیهِ»؛( فیض کاشانی  ،عین الیقین  ،ج  ، 1ص ( 5 49چیزی را
ندیدهام مگر اینکه خداوند را پیش از آن ،و پس از آن ،و همراه با آن دیدهام .
4.درک عظمت او و حقارت خویش :قدری بیندیش که تو کیستی و از خود چه داری؟ جناب همدانی(ره) در پاسخ
میفرماید« :وَ التَفِت دائماً الی عَظمَتِهِ ،و حِقارَتِکَ ،وَ رَفعَتِهِ ،وَ دَنَائَتِکَ ،وَ عِزَّتِهِ ،وَ ذِلَّتِکَ ،وَ غِنَاهُ ،وَ حَاجَتِکَ».؛)
بهاری ،محمد ،تذکرة المتقین ،ص ( 178و همیشه متوجّه عظمت پروردگار و حقارت خویش ،و رفعت او و پستی
خویش ،و عزّت او و ذلّت خویش ،و بی نیازی او و نیاز خویش باش! همچنین جناب ایشان در بیانی دیگر فرمودهاند :
 «...سبحانک! لو بذلنا فی طاعتک کل عمرنا و ما غفلنا عنک طرفة عین ،لکُنّا مقصّرین فی اداء بعضِ
حقوقک»...؛(همان،ص )8خدایا تو از هر عیب و نقصی منزهی! که اگر تمام عمر خود را در طاعت تو بگذرانیم و یک
چشم به هم زدنی از تو غافل نگردیم ،باز هم دربهجا آوردنِ پارهای از حقوقی که بر ما داری کوتاهی کردهایم... ،
جناب آخوند(ره) در آخر به تعجّب آمده که چرا ما درک عظمت و حضور تو نمیکنیم؟ سپس در پاسخ میفرمایند :
«ما ادری بایّ عقل اعرضنا عن مالزمة عظمتک المنیفة؟ و حضرتک الشریفة و قد مألت عظمتک السموات و االرضین
و اطارت عقول االنبیاء و المرسلین و زعزعت قلوب العارفین؟»؛(همان،ص)178نمیدانم با چه عقلی از همراهی با
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عظمت برتر و حظور شریف تو اعراض کردهایم؟ در حالی که عظمت تو ،آسمانها و زمین را پر کرده و عقول
انبیا(علیهمالسالم) را متحیّر ساخته و دلهای عارفان را به لرزه در آورده است.
 5.توجّه به شرافت بندگی  :بدون خضوع و خشوع در برابر ذات مقدّس او کسی به شرافت بندگی نائل نیامده؛
چنانکه آخوند همدانی(ره) فرموده« :وَ قُم بَینَ یَدَیهِ مَقَامَ العَبدِ الذَّلیلِ الضَّعیفِ ...اَوَ الیَکفیکَ شَرَفاً وَ فَخراً اَنَّهُ اَذِنَ
لَکَ فی ذِکرِ اسمِهِ العَظیمِ ،بِلِسانِکَ الکَثِیفِ الَّذِی نَجَّسَتْهُ قاذُورَاتِ المَعاصِی»(همان) و در برابر او چون بندهای ذلیل و
ناتوان بایست ...آیا این شرف و افتخار تو را کافی نیست که به تو اجازه داده تا نام بزرگش را بر زبان پلیدت جاری
سازی ،در حالی که کثافات گناهان ،زبانت را آلوده ساخته است؟
نکته این جاست که هر چه داریم از آن اوست .همین زبانی که به ذکر شریفش مترنّم می شود نیز از آن اوست .ای
برادر و خواهر! قدری بنگر !
6.مراقبت بر تولّی و تبرّی :عارف بزرگ همدان(رض) ،درباره دوستی و دشمنی برای خدا ،توصیههای خاص
اخالقی دارند ،به گونهای که مراعات آن را در و دروازه ورود به ساحت ایمان برشمرده ،و نیز آن را عامل قرب به
خداوند متعال دانستهاند .بیان جناب ایشان اینگونه است : «...و از جمله ابواب عظیمة ایمان حبّ فی اهلل جلّ
جالله و بغض فی اهلل جلّ جالله میباشد ،و قد عُقِدَ فی الوسائل و غیرها من کتب االخبار بابا مستقالً ،فَارجع الیها!
لعلّک تعرف عظمته و تأخذ لنفسک نصیباً منه»؛) بهاری ،تذکرة المتقین ،ص (182- 181
7.درک مراتب محبت  :سپس جناب آخوند(ره) به مراتب محبّت پرداخته و در باب مراتب آن اینگونه ادامه سخن
دادهاند " :شکّی نیست که محبوب اوّل ،ذات اقدس کبریائی جلّ جالله میباشد « .بل و کلّ محبّة الترجع الی محبته
فلیس بشیءٍ»(همان)؛ بلکه هر دوستی که باز گشت به دوستی خداوند ننماید ،پس آن چیزی نیست  ،که ارزشی
داشته باشد ".پس از آن باید هر کس این سلطان عظیمالشأن را بیشتر دوست داشتهباشد .
«پس اوّل محبوب بعد از واجب الوجود ،وجود مقدّس ختمی مآب (صلوات اهللعلیهوآله) می باشد ،ثُمَّ بَعدَهُ امیرُ
المؤمنین ،ثُمّ االَئِمَّة المعصومین(علیهمالسالم) ،ثمّ االنبیاء ،و المالئکه ،ثمّ االوصیاء ،ثمّ العلماء ،و االولیاء ،و در زمان
خودش اتقیای زمانش را ،السیّما اگر عال م باشد ،ترجیح بدهد در محبّت بر کسانی که بعد از اویند در درجه« ،و هکذا
یتنزّل» همین طور پایین تر بیاید ،و لیکن سعی نماید صادق باشد! در این محبت ،مرتبة آسانی نیست اگر متفکّر
باشید ،خواهید فهمید که اگر آثار محبّت در حرکات و سکنات ظاهر شد ،شخص مدّعی این محبّت صادق است و اال
فال ،لیکن گمان ندارم که به کُنه و لوازمش برسی(همان)
روشن است که پیش از هرچیز باید به خداوند متعال دل بست ،سپس انبیا و ائمّه طاهرین(علیهم السالم) و ...خالصه
هر کس به او نزدیک تر است ،محبّت ما به او بیشتر خواهد بود .
 8.توجّه به تقدّم آخرت بر دنیا :مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی(ره) ،دربارة توجّه به تقدّم آخرت بر دنیا خاطرهای
را از استاد خود ،مال حسینقلی(رض) نقل میکند"سیّدی از بزرگان شهر همدان در خدمت شی خ(مالحسینقلی
همدانی) به تحصیل فقه و تزکیة نفس اشتغال داشت ،روزی جمعی از همدان به خدمت شیخ رسیده بودند ،از یکی
از برادران سیّد شکایت داشتند که در بعضی از امور متعلّق به تجارت کوتاهی میکند ،شیخ ،سیّد را فرمود که در
نامهای به برادرش بنویسد و او نامهای نوشت و خدمت شیخ آورد .شیخ نامه را گشود .دید سیّد در نامه ،برادرش را به
خاطر بد رفتاری با مردم مورد مالمت قرار داده و نوشته که اینگونه رفتار هم اعتبار او را نزد مردم از بین میبرد ،و
هم در آخرت موجب زیان و ضرر خواهد بود .چون شیخ دید که سیّد ضرر دنیوی را بر ضرر اخروی مقدم داشته،
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فرمود که این نوشته ،شبیه نوشته های اهل غفلت است ،کسی که مراقب اعمال و رفتار خود باشد ،هیچگاه ذکر دنیا
را بر آخرت مقدّم نمیدارد(ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص )105- 104
نتیجه گیری
بهداشت معنوی متناظر به سالمت درونی ،اعتدال و صحت مزاج نفسانی در حوزه های عقلی(فکری) ،قلبی(اخالقی –
سلوکی) و قالبی(فعلی) است که دربردارنده سالمت در مقام رفعی و سالمت در مقام دفعی خواهد بود .به بیان دیگر
صیانت از سالمت و پیشگیری در حوزه های سه گانه(مقام رفع) و درمان دردها و بیماری های عارضی در حوزه های
سه گانه(مقام دفع) است که در ارتباط دیالکتیکی با هم ا ند که در این مقاله از اهمیت و ضرورت تحقق همیشگی آنها
و راهبردها و روشهایشان بحث و بررسی صورت گرفت .معرفت نفس بمعنای شناخت حقیقت وجودی خود خدائی و
فقرمطلق انسان به خدا و درک و دریافت ربط همه جانبه انسان با خدا ،معرفت به مزاجهای درونی و بیرونی ،طبایع
جسمانی و روحانی نقش زیرساختی در استمرار و صیانت از بهداشت معنوی داشته و مراقبت نفس کلید اصلی
بهداشت معنوی است که هماره و متناسب با مقامات رفعی – دفعی و مزاجهای جسمی – روحی و شرائط درونی –
برونی نقشآفرین بوده و کاربست ها و کارکردهای مختلف و متنوع خواهد داشت .راهبردها ،روشهای مسانخ خود را
می طلبد که در هردو راهبرد چنین روش ها و باید و نبایدهائی ارائه شده است.
کتاب نامه
آمدی ،عبدالواحد؛ غررالحکم؛ شرح جمالالدین محمد خوانساری؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1373 :
جوادی آملی  1374 ،ش ،علی بن موسی الرضا(ع) و الفلسفة االلهیه ،قم ،نشر اسراء.
حسنزاده آملى ،حسن ،) 1373 ( ،إنه الحق ،قم ،نشر قیام
حرعاملی ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،مؤسسه آل البیت الحیاء التراث ،قم  1414ق.
حسینی تهرانی ،محمدحسین ؛ رساله لباللباب در سیر و سلوک اولوااللباب؛ مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی1421 ،ق.
سعید شاملو،بهداشت روانی ،تهران ،انتشارات رشد،چاپ سیزدهم1378 ،
صانعی ،سیّد مهدی ،بهداشت روان در اسالم ،بوستان کتاب ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اول،
 1382ش.
کلینی ،محمدبن یعقوب؛ اصول کافی؛ چ  ،4بیروت :دارالصعب ،دارالتعارف1401 ،ق.
گنجی ،حمزه ،بهداشت روانی ،تهران ،ارسباران ،بهار 1378ش.
طباطبائى ،محمّدحسین ،المیزان فی تفسیرالقرآن؛ مؤسسه االعلمی1393 ،ق ،بیروت.
طباطبائى ،محمّدحسین ،رسالة الوالیة ،مقدّمه حسن حسنزاده آملى ،قم ،بخشایش.1381 ،
طباطبائى ،محمّدحسین ،تفسیرالمیزان؛ ترجمة محمدباقر همدانی؛ قم :انتشارات اسالمی.1383 ،
طباطبائى ،محمّدحسین ،رساله لب اللباب ،به کوشش سیدهادی خسروشاهی ،1389 ،قم ،بوستان کتاب
طباطبائى ،محمّدحسین ،شیعه (مجموعه مکاتبات و مراسالت عالمه طباطبایی با هانری کربن) ،1382 ،تهران ،مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
طباطبایی ،محمدحسین :بررسیهای اسالمی ،به کوشش سیدهادی خسروشاهی ،1387 ،قم ،بوستان کتاب
طباطبائى ،محمّدحسین ،شیعه در اسالم ،انتشارات اسالمی ،زمستان  1362ش.
طباطبائى ،محمّدحسین ،طریق عرفان( ،ترجمه رساله الوالیه) صادق حسن زاده ،1381 ،قم ،انتشارات بخشایش
رخشاد ،محمدحسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،1384 ،قم ،انتشارات نهاوندی
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صدرای شیرازی  ،االسفار االربعه بیروت ،داراحیاء التراث العربی1423 ،ق.
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،1380 ،المبدأ و المعاد ،تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،قم ،مرکز انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی ،الطبعة الثالثة.
فیض کاشانی ،مال محسن ،؛ مال محسن 1403 ،ق ،المحجة البیضاء ،تصحیح علی اکبر غفاری ،موسسه اعلمی ،بیروت.
مجلسی ،محمد باقر 1404 ،ق بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء،
ملکی تبریزی ،میرزا جوادآقا ،رساله لقاءاهلل ،1388 ،قم ،انتشارات مستجاره
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج  ،1383 ،22انتشارات صدرا ،تهران
مطهری ،مرتضی  ،مجموعه آثار،ج  ، 1378 ،3انتشارات صدرا ،تهران
مرتضی مطهری نقدی بر ماکسیسم ، ،انتشارت صدرا ،تهران ،سال .63
مطهری ،مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسالم ،ج  ،1تهران 1376 ،ش.
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