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اپیدمی بهداشت معنوی درطراحی الگوی پیشرفت اسالمی
سیدمیرصالح حسینی

1

چکیده
به راستی در طراحی الگوی اسالمی چه عنصری را باید به صورت فراگیر در کلیه متغیرات آن،مورد توجه قرار داد و در
نبود آن می توان گفت که اسالمی نخواهد بود  .این مهم خصوصا از منظر قرآن و حدیث چگونه است ؟ مسائل مذکور
سبب شد که با عنوان اپیدمی بهداشت معنوی به بررسی بپردازیم تا به فراگیر کردن رفتارهای معنوی و تقویت
اعتقادات ،باورها و امور معنوی درالگوی پیشرفت ایرانی اسالمی کمک نماییم  .از طرف دیگر ،این پژوهش در صدد است
عوامل برون رفت ازبیماریهای معنوی را در الگوی پیشرفت معنوی جامعه ایران ،موردکاوش قرار دهد.این مهم با روش
تحلیل ثانویه کیفی برداده های نقلی که برگرفته ازقرآن وحدیث است انجام میشود .یافتهها،حاکی ازآن است که هدف
گیری الگو به سمت تقویت امور معنوی از مکانیزمهایی است که تمام فعالیت های بشری را تحت تأثیر قرار خواهد داد
و به تعبیر قران رنگ خدایی داشتن فعالیت های بشری در طراحی تمامی متغیرات الگویی از مفروضات اصلی به
حساب می آید و این می تواند  ،مالک تفاوت الگوی اسالمی با الگوی غربی باشد  .پیشرفت دنیوی جامعه اسالمی نیز با
این مالک دگرگون می شود و اقتصادو اخالق حرفه ایی مبتنی برنظام اسالمی  ،از حالت شی گرایانه و سود آوری و
منفعت طلبانه ،نسبت به مردم مسلمان تغییر خواهد کرد و الگویی متمایز با نگرش های اومانیستی تدوین خواهد شد .
از نوع آوری های این پژوهش ارایه راهکارهای اشراب مکانیزمهای معنوی در طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
خواهد بود .

کلید واژگان :بهداشت معنوی  ،معنويت ،اپیدمی بهداشت معنوی  ،الگوی پیشرفت اسالمی

اشاره
اهمیت معنویت وبهداشت آن ،در الگوی اسالمی زندگی انسان  ،به گونه ایی است که متکلمین زیادی درباره
وجود گرایشات درونی انسان نسبت به رفتار های معنوی عبادی  ،توحید ویکتا پرستی اشاره نمودند(سبحانی
تبریزی 25 ،1۳۷۳ ،و مفید ق  201 ،1۳۷2و استرآبادی . ) ۷9 ،1۳82 ،فیلسوفان نیز انسان را دارای دو بعد
مادی و معنوی دانسته وبر اهمیت بیماریهای روحی در انسان تأکید نموده اند  (.حسنزاده آملی ،6۷ ، 1۳86،
طباطبائی) 12۳ ،1۳۷۳ ،
اما همیشه در جامعه افر ادی هستند که با استفاده ابزاری از معنویت به دنبال کسب در آمد ومنزلت اجتماعی
خود بودهاند .افرادی که از طریق ریاضت باطل و شیطان محوری و تسخیر موجودات متافیزیکی ،به اعمال
 . 1استادیار پژوهشگاه بین المللی المصفی  ،سطح  4حوزه
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معنوی می پردازند وکارهای خارق العاده ایی را انجام میدهند و در جامعه به عنوان الگوی مرجع به ایفای
نقش می پردازند ورفته رفته با سوءاستفاده از ناآگاهی توده های اجتماعی آن را گسترش می دهندو به تبلیغ
رفتارمعنوی ناسالم خود اقدام می کنند.گرایش به عرفان های کاذب را ترویج داده ومردم نیز به خاطر جذابیت
فطری گرایش به امور معنوی وتشکیک مصداقی منحرفین  ،دردام آن گرفتار میشوند .ازاینروی نیازمند
بررسی عوامل مؤثر بر بهداشت معنوی در طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خواهیم بود.
اوالً چگونه می توان بهداشت معنوی را در الگوی پیشرفت معنوی جامعه ایران فراگیر نمود ؟ و ثانیا چگونه
میتوان از بیماریهای معنوی نامناسب  ،در الگوی پیشرفت اسالمی ،رهایی یافت ؟
از این روی ،پس از بیان بهداشت معنوی  ،به عوامل تأثیرگذار آن اشاره میشود و در نهایت به بررسی عوامل
درونی و بیرونی ،جهت کنترل بیماریهای معنوی در الگوی پیشرفت اسالمی خواهیم پرداخت.
مناسبات نظری
الگو به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه و قوانین گفته میشود که در ساختاری منطقی برای
توضیح و تفسیر ساختاری از موجودات تکوینی ،پدیدهها ،روشها ،فرآیندها ،تئوریها و نظریات ارائه میشود(.
رشکیانی ،مهدی ) 2۷،1۳92،
الگو ،چارچوب نظری و ذهنی است که پایه و معیار حرکت قرار میگیرد .الگو ،نقشه راه است ( .بیانات رهبر
معظم انقالب )1۳89 ،پیشرفت « ،فرآیندی است که متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادی و معنوی و
بنیان های اقتصادی ـ اجتماعی می باشد و انسان در این جریان می تواند به کمال برسد»( جوادی آملی
) 21۳،1۳88،مقام معظم رهبری ،پیشرفت را در برابر توسعه تبیی ن کرده اند .ایشان درباره تفاوت این دو واژه
بر این باور است:امروز توسعه ،در اصطالحات سیاسی و جهانی و بینالمللی حرف رایجی است .ممکن است
پیشرفتی که ما میگوییم ،با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده میشود ،وجوه مشترکی داشته
باشد ،اما در نظام واژگانی ما ،کلمه پیشرفت معنای خاص خودش را دارد که با توسعه در نظام واژگانی امروز
غرب ،نبایستی اشتباه شود .آن چه ما دنبالش هستیم ،لزوماً توسعه غربی ،با همان مختصات و با همان
شاخصها ،نیست( بیانات رهبر معظم انقالب)1۳88 ،
واژه پیشرفت مفهومی هنجاری ـ دستوری است که باید میان این واژه و اصطالحهای توصیفی دیگر مانند
تغییر و توسعه ،تمایز قائل شد؛ زیرا مفهوم پیشرفت ،مدتهاست در سایه مفاهیم توسعه قرار داشته که در
کشورهای صنعتی و در حال توسعه ،تکریم شده است ،در حالی که مفهوم پیشرفت برای روشنکردن نقش
فعال ،بالقوه و خالق ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی در مفاهیم رشد و توسعه ،مطرح میشود .در این تعریف از
پیشرفت ،نیازهای مادی و معنوی انسان در رسیدن به توسعه با هم در نظر گرفته شده است؛ توسعهای که
افزون بر افزایش تولیدات اقتصادی ،انباشت سرمایه ،مالحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی بین نسلی ،تغییر
ساختار اجتماعی ،سیاسی و نهادی ،قرین بودن آن را با مقوله کرامت انسانی ،مورد توجه و تأکید قرار میدهد.
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بنابراین ،سخن از پیشرفت بدون تالش جدی برای یافتن ارزشهای عمیق و قابل تحقق انسانی ،گفتهای
فریبنده و بیمحتواست (. .رشکیانی ،مهدی ) 24،1۳92،
مفهوم دیگری که در این پژوهش استفاده شد ،بهداشت معنوی است.بهداشت معنوی در الگوی پیشرفت
اسالمی  ،به دنبال همان معنویتی است که توسط وحی برای بشر از طریق پیامبر خدا (ص)نازل شده قرآن
کریم می فرماید « 2 :این کتاب شکی در آن نیست ،راهنمای پرهیز گاران است ( »..بقره )2/این معنویت
توسط ائمه معصومین (ع) رشد یافت و به اوج خود رسید کما اینکه در دعای عرفه امام حسین (ع) می توان به
آن دست یافت .
البته بهداشت معنوی در الگوی پیشرفت اسالمی ،با آنچه را که در ایمان م سیحی گفته می شود ،متفاوت است
زیرا در ایمان مسیحی عقل و اعتقادات عقلی به کار نمی رود و در آن عقل جایگاهی ندارد و بین عقل و ایمان
تعارض است( پترسوسن ، )۷8، 1۳8۷،در حالی که در معنویت اسالمی  ،انسان با نگاه عقالنی وحکم عقلی به
سراغ وحی و ایمان به خدای سبحان می رود .
مفهوم سبک زندگی را اولین بار «آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال  1929میالدی مطرح کرد.که « مجموعه
ای از طرز تلقی ها ،ارزش ها ،شیوه های رفتار ،حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در برمی گیرد.
). (Oxford. 2018. p742از این روی می توان در باره بهداشت معنوی انسان نیز  ،سبک زندگی ویژه ایی
را از منظر اسالم بیان کرد .یعنی« روشی که یک فرد یا گروهی از مردم براساس آن کار و زندگی می کنند»
) (Oxford.2018. p743سبک زندگی مفهومی است که کاربردها و معانی متفاوتی دارد و در عین حال
دارای کاربرد وسیعی است وگاهی جای طبقه اجتماعی را می گیرد ( مارشال» )661، 1۳88،سبک زندگی،
یک شیوهی مشخص و قابل مشاهده از زیستن است»)(49, 1392, Sobel
درباره مفهوم انحراف معنوی باید گفت ،نوعی از زیر پا گذاشتن قواعد  ،هنجارها و الگوهای رفتارمعنوی در
زندگی اسالمی است که می تواند سالمت معنوی جامعه را به خطر اندازد (.فرهت قایم مقامی [،بی تا] ۷1ـ
)۷2و به اختالل بهداشت معنوی فردی ،و یا گروهی تبدیل شود(ستوده )۳4 ،1۳۷6،از این روی ،هر نوع
رفتارمعنویت گرایانه که با هنجارها(  )42.1996:Giddensیا مقررات اجتماعی جامعه اسالمی هم نوایی
نداشته باشد(شیخاوندی )۳8 ،1۳۷9ویا به تعبیراریکسون (، ) 1962یک انحراف عملی باشد(صدیق
سروستانی )15 ،1۳86می تواند بیماری معنوی تلقی گردد.
بنابر این ،در معرض خطر قرار گرفتن بهداش ت معنوی و سر پیچی از مسیر های تعیی ن شده در حیات معنوی
اجتماعی و عدم تطابق با مد ل های اسالمی معنوی ،سبب می شودکه رفتارهای بیمارگونه اجتماعی در عرصه
معنویت  ،غیر قابل کنترل گردد( گالبی )156 ،1۳۷8
ٰ 2ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِِّلْمُتَّقِي نَ﴿﴾2

۳

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
بیماری معنوی یعنی رسیدن به معنویت از طریق شیطان ،این الگو در ادیان غیر ابراهیمی مشاهده میشود.
ریاضت های هندویی  ،بودایی و شیطان پرستی از این نوع شمرده میشود .به عبارت دیگر  ،فاصله گرفتن
معنویت خواهی یک فرد یا یک گروه ،از نظام ارزشهای الهی ومثبت یک جامعه اسالمی و جایگزینی ارزشها و
هنجارهای دیگری که پست تروعقب مانده تر از هنجارها و ارزشهای الهی مسلط در جامعه است  ،اطالق می
شود .این گونه از معنویت خواهی با بهداشت معنوی در سبک زندگی اسالمی در تعارض است.
در مجموع می توان به این چاچوب مفهومی دست یافت که بهداشت معنوی در الگوی پیشرفت اسالمی ،به
مجموعه رفتارهایی اطالق می شود که درارتباط با چشم داشت ها  ،هنجارها و یا ارزش های معنوی جامعه
اسالمی است که رعایت آن سبب فراگیر شدن بهداشت معنوی وسالمت جامعه خواهد شد و اشراب آن در
طراحی الگوی اسالمی ایرانی سبب می شود که اقشار گوناگون اجتماعی ،به سمت زندگی سالم معنوی
هدایت شوند .
اختالالت مؤثر در الگوی بهداشت معنوی
در بررسی آموزههای دینی درباره اختالل و موانع موثردر بهداشت معنوی به دو دسته ازآیات و روایات
برمیخوریم .دربرخی ازروایات براهمیت وراثت وذات فرد درشکل دهی شخصیت تأ کید شده است .پیامبر
اکرم (ص) می فرمایند «:با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید ؛ زیرا خون [وذات فرد] اثر دارد»  (.۳مجلسی
 ،140۳،جلد )115 :۷۷امام علی(ع) می فرماید :نیکویی اخالق دلیل پاکی و فضیلت خانوادگی است(4 .
رحیمی95 ،1۳۷9،و آمدی تمیمی )254 :1۳86 :هم چنین از امام صادق (ع) نقل شده است که  «:خداوند
متعال هنگامی که می خواهد انسان رابیافریند  ،همه صورت های بیم او و حضرت آدم را جمع می کند ،
سپس او را به صورت یکی از آن ها می آفریند  ،بنا براین  ،هیچ کدام از شما نباید درباره فرزندش بگوید  :این
فرزند من به هیچ یک از پدرانم شباهت ندارد (.طبرسی 221،1۳۷0،و مجلسی  140۳:جلد  )۳40 :۷5پیامبر
اکرم (ص) می فرمایند «:سعادتمند کسی است که سعادت او در شکم مادرش پایه گذاری شده و بدبخت
کسی است که شقاوت او در شکم مادرش پایه گذاری شده باشد»  (.5مجلسی  ،140۳،جلد )115 :۷۷طبق این
روایت سعادت و شقاوت فرد از مرحله ای که در رحم مادر قرار دارد تنظیم می شود .فرزندان در شکم مادر ،
مجموعه صفات ظاهری و معنوی پدر و مادر و یا به واسطه عامل ارثی از اجداد و نیاکان دور دست خویش را
اخذ می کنند و ده ها عوامل گوناگون وراثت می تواند در آنها تأثیر ات کوچک و بزرگ و همچنین مفید یا
مضری داشته باشد .اگر همه آن عوامل خوب و پسندیده و نتیجه بخش باشد  ،کودک در رحم مادر خوشبخت
و سعادت مند خواهد شد و اگر همه یا بعضی از آنها بد یا پلید اتفاق افتد باید گفت به همان نسبت کودک
3

تَزَوَ جُّوا فی الحِجزِ الصالحِ ،فان العِرقَ دَساسٌ

 4حُسن االخالقِ بُرهانُ کَرَمِ الِّاعراقِ
 5السَعيدُ مَن سَعِدَ فی بطن امه و الشَقیُ مَن شَقی فی بطن اُمِّه
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شقی و بد بخت ساخته شده است  (.فلسفی ) 1۳48،80بنابر این دربرخی از روایات  ،بر تأثیر گذاری عامل
ذات و وراثت تاکید شده است  .خواجه نصیر الدین طوسی در طبقه بندی از افراد نیز به طبع و ذات انسان در
بروز رفتار معنوی بیمار گونه اشاره می کند و معتقد است که عده ایی از افراد در جامعه دارای طبع شرور
هستند .این عده در صورتی که برای دیگران مزاحمت ایجاد نمایند باید ،کنترل شوند (طوسی - ۳05، 1۳8۷
)۳0۷
عالوه بر این در برخی دیگر از آیات و احادیث نیزبر عوامل محیطی اشاره گردیده است که نشان می دهد
محیط اجتماعی ناسالم  ،می تواند بهداشت معنوی فردرا به سمت بیماری سوق دهد «.منظور از محیط ،تمام
عوامل خارجی است که از آغاز رشد  ،بر او تأثیر می گذارد .به عبارت دیگر،محیط عبارت است از هر امری که
انسان را احاطه کرده است  .پس محیط های تأثیرگذار بر انسان با فرآیند رشد وی دارای وسعت بیشتری
می شوند (.باقری آستانی ) 42،1۳81قرآن کریم می فرماید 6 :زمین پاک [و آماده] ،گیاهش به اذن پروردگارش
برمىآید؛ و آن [زمینى] که ناپاک [و نامناسب و شوره زار] است [گیاهش] جز اندک و بىفایده برنمىآید.
(اعراف)58/
براساس این آیه می توان گفت :محیط هایی که فاسد هستند و قرآن با تعبیر شوره زار از آنها یاد کرده است ،
می تواند اثرات سویی بر رفتار افراد داشته باشد ۷کسانی که فرشتگان (قبض ارواح) ،روح آنها را گرفتند در
حالی که به خویشتن ستم کرده بودند ،به آنها گفتند « :شما در چه حالی بودید؟ (و چرا با اینکه مسلمان
بودید ،در صفِ کفّار جای داشتید؟!)» گفتند« :ما در سرزمین خود ،تحت فشار و مستضعف بودیم ».آنها [=
فرشتگان] گفتند« :مگر سرزمین خدا ،پهناور نبود که مهاجرت کنید؟!» آنها (عذری نداشتند ،و) جایگاهشان
دوزخ است ،و سرانجام بدی دارند ﴿.نساء ﴾9۷/
فارابی نیز بیشتر به نقش فرهنگ و محیط اجتماعی اشاره می کند و به طبقه بندی گروه های بیمار گونه می
پردازد که با نام نوابت یا علف هرزها یا حیوان صفتان نام می برد که ممکن است در درون جامعه فاضله به
وجود آید و یا به صورت جامعه غیر فاضله پدیدآید( فارابی) 8۷ - 1۳66،85
بنابراین از منظر اسالمی می توان به این وجه جمع آیات و احادیث و دیدگاه دانشمندان دست یافت که هم
ذات و شخصیت فردی در به خطر افتادن بهداشت معنوی مؤثر است و هم عامل محیطی و جامعه می تواند
در بهداشت معنوی فرد تأثیرگذارباشد و باید در فراگیر کردن بهداش ت معنوی در طراحی الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت  ،به هر دو جنبه توجه نمود .

 6وَالْبَلَدُ الطَّیّ بُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإذْن رَبّهِ وَالَّذِی خَبُ ثَ لَا یَخْرُجُ إلَّا نَ کِدًا کَذَلِکَ نُصَرّفُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْ کُرُونَ
. ۷إنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُ مُ الْمَلَائِ کَةُ ظَالِمِی أَنفُسِه مْ قَالُوا فِی مَ کُنتُ مْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْ عَفِینَ فِی الْأَرْض قَالُوا أَلَ مْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِ عَةً فَتُهَاجرُوا فِیهَا
فَأُولَـئِکَ مَأْوَاهُ مْ جَهَنَّ مُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا
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الف) اختالل فکری
درطراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید به گونه ایی  ،عمل شود که فراگیر شدن بهداشت معنوی ایرانیان
سبب ،شکل گیری اختالل فکری نگردد  .بلکه با رشد بهداشت معنوی به پیشرفت معنوی مورد نظر اسالم
دست یابند .یکی از عوامل مهم در بروز بیماری معنوی انسان  ،که سبب می شود بهداشت معنوی انسان به
خطر افتد  ،ناآگاهی و جهل نسبت به شناخت خدا و ارزشهای الهی است  .این ناآگاهی فرد را به سمت
ناهنجاری معنوی سوق می دهد و در رفتارهای معنوی او در جامعه ،اختالل ایجاد می کند .چنین افرادی،
نمی توانند مسیر درست زندگی اجتماعی را به خوبی تشخیص دهند و در ورطه سبک زندگی منحرفانه قرار
خواهند گرفت.کنار زدن عقل و تفکر ،درمسیری که در زندگی اجتماعی توسط نظام وحیانی تعیین شده  ،فرد
را مبتال به نوعی بیماری فکر ی که از منظر قرآنی اختالل دراندیشه نامیده می شود  ،می گرداند .قرآن کریم
میفرماید 8 :به یق ین ،گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [= عقلها] یی دارندکه با آن
(اندیشه نمیکنند ،و) نمیفهمند؛ و چشمانی که با آن نمیبینند؛ وگوشهایی که با آن نمی شنوند؛ آنها همچون
چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافالنند (چرا که با داشتن همهگونه امکانات هدایت ،باز هم گمراهند)
(اعراف)1۷9/
باید توجّه داشت ،کسانی که جاهل هستند بیشتر در معرض بیماری معنوی قرار می گیرند.کسی که دارای
علم وآگاهی به عالم هستی است،مثل پیامبران و معصومین (ع) مرتکب اختالل معنوی در زندگی فردی و
اجتماعی نمی شوند .قرآن کریم میفرماید( 9 :لوط (ع) خطاب به قومش )آیا شما بجای زنان ،از روی شهوت به
سراغ مردان میروید؟! شما قومی نادانید!» (نمل )55/یعنی نادانی و جهل قوم لوط را به سمت زندگی انحرافی
کشاند .وآنان را از زندگی با سالمت معنوی و عاطفی در بین خانواده محروم ساخت.از این روی ،ناآگاهی وجهل
،موجب می شودکه دراندیشه فرد نسبت به زندگی در دنیا وآخرت،اختالل ایجاد شود.محرک های درست
معنوی را اشتباه بگیرد و رابطه دنیا وآخرت را نادیده انگارد وزندگی دنیوی را هدف خود قرار دهد و از
بهداشت معنوی اسالمی دور شود و سالمت معنوی او در معرض خطر قرار گرفته ودر مسیر معنویت دنیوی
غوطه ور گردد .از این روی شاخص های بهداشت معنوی در طراحی الگو  ،نیازمند چرخش به سمت تقویت
آگاهی به سمت خداشناسی کنشگران اجتماعی است .
ب)اختالل عقايد و ايمان
از جمله عوامل موثر در اپیدمی شدن بهداشت معنوی در الگوی پیشرفت ،رعایت رفتارهای اعتقادی همراه با
ایمان اسالمی است  .بدین معنی که نباید در جامعه بین عقاید از یک طرف و ایمان از طرف دیگر تعارض
 8وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَ کَثِيرًا مِِّ نَ الْجِ نِِّ وَالْإِنسِ لَهُ مْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُ مْ أَعْيُ نٌ لَّا يُبْ صِرُونَ بِهَا وَلَهُ مْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَاأُولَـئِكَ کَالْ أَنْعَامِ بَ لْ هُ مْ أَضَ لُّ
أُولَـئِكَ هُ مُ الْغَافِلُونَ
 9أ ئِنَّكُ مْ لَتَ أْتُونَ الرِِّجَالَ شَهْ وَةً مِِّن دُونِ النِِّسَا ءِ بَ لْ أَنتُ مْ قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ
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وجود داشته باشد  .به عنوان نمونه یکی از بیماریهای معنوی که در عقائد فرد ایجاد می شود ،اختالل در
تفکراعتقادی و اندیشه دینی است  .دربستر این اختالل  ،واقعیت ها اشتباه گرفته میشود ورفتارهایی از فرد
سر میزند که به ظاهر معنوی است ،امّا واقعیت آن است که یک تفکر اختاللی است که سالمت معنوی فرد
را به مخاطره می اندازد  .مثالدر عمل به احکام اسالمی ،به نماز خواندن با دستوری که در شریعت اسالمی
مطرح شده ،نمی پردازد ولی به ذکر و یاد خدا بودن اکتفا می کند و معتقد است که فقط یاد خدا بودن کافی
است واین یادخدا جایگزین عبادت ی است که با ارکان مخصوص ،انجام می شود و عمالً بجای نماز خواندن  ،به
ذکر خدا اکتفا می کند .چنین فردی با اختاللی که در عقایدش برای او ایجاد شد نماز را از رفتار های عبادی
خود حذف می کند وخیلی ازمحرمات الهی را هم با این انحراف عقیدت ی مرتکب می شود .
اعتقادات وعقاید ،از هنجارهایی دینی است که معین و مشخص میکندکه چه کاری درست و باید انجام شود و
چه کاری غلط و نباید آن را مرتکب شد .انحراف در عقاید وانجام رفتارهای شرک آمیزومعنویت های دروغین
که نوعی پرستش غیر خدا است  ،می تواند جامعه را به سمت بیماری معنوی بیشتر سوق دهد .قرآن کریم
می فرماید10 :خداوند این را که به او شرک آورده شود نمىآمرزد و ...هر کس به خدا شرک ورزد قطعا دچار
گمراهى دور و درازى شده است  ( .نساء )116/پیامبر خدا به عبداهلل ا بن مسعود فرمود ،مبادا آنی به خدا
شرک ورزی حتی اگر ارَه شوی یا تکه تکه ات کنند یا به دارت آویزند ویا به آتشت سوزانند (.طبرسی، 1۳۷0،
)۳5۷
در جامعه دین دار بسیاری از ارزشها به دلیل اعتقادات مذهبی مردم ،تبلیغ می شود و افراد جامعه تالش می
کنند خود را با آن منطبق سازند .مکانیزم هایی در دین وجود دارد که می تواند به واسطه ایجاد خوف از
مجازات وعذاب الهی و یا پاداش افرادی که هنجارهای دینی را رعایت می کنند  ،به تثبیت ارزشهای دینی در
فرد کمک نمایند .قران کریم می فرماید :کسانی که ایمان دارند همانند پیامبران رفتار می کنند و دین داری
عاملی در تثبیت رفتارهای اخالقی و ایمانی فرد است .در سوره فتح می فرماید 11 :محمّد (ص) فرستاده
خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید ،و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در
حال رکوع و سجود میبینی ( ....ولی) کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،خداوند
وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است( .فتح)29/
از منظر قرآنی کسانی که دین دار نیستند نمی توانند ارزشهای دینی را در خود نهادینه نمایند  .اینان همان
افرادی هستند که بهداشت معنوی را رعا یت نمی کنند ودچار بیماری می شوند« 12 .کسانی که به آخرت ایمان

 10إِنَّ اللِّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  ...وَمَن يُشْرِكْ بِاللِّهِ فَقَدْ ضَ لَّ ضَالال بَعِيدًا
 11مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّذِي نَ مَعَهُ أَشِدَّا ءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا ءُ بَيْنَهُ مْ تَرَاهُ مْ رُکَّعًا سُجَّدًا  ...وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِي نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال صَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا
. 12إِنَّ الَّذِي نَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُ مْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُ مْ يَعْمَهُونَ
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ندارند ،اعمال (بد) شان را برای آنان زینت میدهیم بطوری که سرگردان میشوند (».نمل )4/یعنی کسانی که
ایمان ندارند و دین دار نیستند  ،نمی توانند هنجارها و معنویت دینی را در خود نهادینه نمایند و منحرف می
شوند .بنابر این  ،شرک به خدا  ،انکار حق پیامبر(ص) و اهل البیت(ع) ،ریشه اصلی بسیاری از بیماریهای
معنوی انسانی است که بهداشت معنوی جامعه اسالمی را در معرض اختالل قرار می دهد  .امام علی (ع) می
فرماید :خوشبخت ترین مردم کسی است که  ...به وسیله ما به خدا نزدیک شود و  ...و به آنچه ما بدان فرا
خواندیم عمل کند و از آنچه ما نهی کردیم دست بردارد چنین کسی از ماست و در سرای بهشت با
مااست( تمیمی آمدی )۳100 ،انسانی که دارای ایمان ضعیف و یا در اعتقادات دچار اختالل گردد دست به
اعمالی خواهد زد که از دیدگاه های اسالمی انحراف تلقی می شود  .از این روی در طراحی الگو باید ،تمام
شاخص های ترسیم شده برای الگو ،به گونه ایی جهت داده شود که در راستای تقویت ایمان و عقاید عمل
نماید و با فراگیری آن ،به سمت پیشرفت حرکت نمود تا به حیات طیبه دست رسی پیدا کرد.
ج) ايجاد اختالل توسط موجودات ماورايی
یکی دیگر از عواملی که در طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بهداشت معنوی باید در نظر گرفته شود
جلوگیری از نفوذ شیاطین در بهداشت معنوی زندگی فردی و اجتماعی انسان است  .قرآن کریم می
فرماید:

1۳

«و همگی را گمراه خواهم ساخت ،مگر بندگان مخلصت را» (حجر ۳9/و ) 40شیاطین تالش

میکنند که با نفوذ در انسان،

سالمت معنوی فرد و جامعه رابه انحراف بکشانند ،از آنجایی که یکی

ازگرایش های درونی انسان رفتارهای معنوی است واین تمایل به صورت فطری در انسان وجود دارد ،شیاطین
نیز،از منحرف کردن این نیروی کششی فطری درانسان استفاده میکنند وبا جهت دهی آن  ،به سوی پرستش
«خود» به جای «خدا » انسان را ،به دام می اندازند .نمونه آن خواهش های نفسانی والقائات شیطان درگرایش
به معنویت های کاذب است .اومی خواهد تنوعی به اعمال معنوی خودش بدهد ولی ،به خطا رفته است
وگرفتار شیطان شد (ر.ک موریارتی ،آنتونی.)1۳89 :
شیاطی ن به دنبال تهییج رفتارهایی در انسان هستند که خدای سبحان در قرآن کریم آن را فریب دانسته است
ومیفرماید:

14

شیطان به آنها وعدههای(دروغین) میدهد؛ و به آرزوها ،سرگرم می سازد؛ در حالی که جز فریب

و نیرنگ ،به آنها وعده نمیدهد( .نساء)120/
یکی از ابزارهای شیطان ،دنیا پرستی است که با این وسیله ،زمینه های بیماری معنوی را درزندگی انسان به وجود
میآورد و انسان را ،با دنیا پرستی  ،به سمت انحراف می کشاند .از معنویت واقعی و اخروی که میتواند منجر
به خوشبختی نهایی او شود ،باز می دارد.امام علی (ع) می فرماید 15کسی که عالقه مند به دنیا و امور مادی
 13وَلَ أُغْ وِيَنَّهُ مْ أَجْمَعِي نَ.إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَ صِي نَ
 14يَعِدُهُ مْ وَيُمَنِِّيهِ مْ وَمَا يَعِدُهُ مُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
 «: 15من احب الدنيا و توالها ابغض االخره وعاداها» ...
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شد ،از امور اخروی و ماورای طبیعت متنفر خواهد گشت وبا آن دشمنی می ورزد(.نهج البالغه ،حکمت )10۳
بنا بر این ،می توان گفت که از منظر اسالمی ،بهداشت معنوی انسان با نفوذ شیاطین تغییر می کند و اورا به
بیماری معنوی مبتال می سازد واز رشد آن جلوگیری می نماید.در طراحی الگوی بهداشت معنوی باید از آنچه
که سبب تضعیف شیطان می شود ،استفاده نمود وبا تدابیر الزم ،راههای نفوذ شیاطین را در تمام شاخص های
الگو ی اسالمی مسدود نمود .به عنوان نمونه یکی از راه های خوشایند شیاطین فقر و فحشاء است  .قرآن کریم
می فرماید «16 :شیطان ،شما را (به هنگام انفاق )،وعده فقر و تهیدستی میدهد؛ و به فحشا (و زشتیها) امر
میکند؛ ولی خداوند وعده «آمرزش» و «فزونی» به شما میدهد؛ و خداوند ،قدرتش وسیع ،و (به هر چیز)
داناست( .به همین دلیل ،به وعدههای خود ،وفا میکند().بقره)268/
د)اختالل در محیط های تربیتی
 )1محیط خانوادگی
در طراحی الگوی اسالمی بهداشت معنوی  ،خانواده از مهمترین بستر های رشد سالمت معنوی انسان شمرده
می شود  .خانواده مهم ترین نهادی است که شخصیت و رفتار و کردار اشخاص را پایه گذاری می کند .یکی
از عوامل مهم در رعایت بهداشت معنوی ،یادگیری آن در محیط خانوادگی است  .پیاژه معتقد است انسان از
لحظه تولد تحت تأثیر محیط اجتماعی قرار می گیرد و محیط ساختار فرد را تغییر می دهد و نظامی از
عالئم را در اختیارش می گذارد که افکار اورا دگرگون می سازد و اورا با ارزشهای تازه آشنا می کند و تکالیفی
را بر عهده او قرار می دهد (.اُلسون ) ۳61 ،1۳92 ،خانواده می تواند به دلیل الگو پذیری فرزندان از
والدین،رفتار درست ویا انحرافات معنو ی را به کودک آموزش دهد .در حدیثی از رسول اکرم (ص) آمده است
 1۷هر نوزادی به فطرت (توحید) متولد می شود آن گاه پدر و مادر اورا به یهودیت یا نصرانیت گرایش می
دهند( .مجلسی،140۳:جلد ) 1۳2 :64
خانواده می تواند عالوه بر رعایت عوامل مأثرو مناسب در دوران رحمی ،به عوامل بیرونی نیز توجّه
کند .شرایطی را در جهت یافتن دوستان شایسته  ،مدرسه مناسب ،محله مناسب و همسایگی مناسب را فراهم
آورد .از این رو شرط موفقیت خانواده در این مسئولیت مهم  ،شایستگی های فردی واجتماعی ونیز صمیمیت
بین والدین است تا در پرتو آن  ،محیطی امن ،آرام  ،پاکیزه و سالم برای فرزندان رابه دست آورند(.
اسحاقی)165، 1۳81
بنا بر این خانواده ،ازمحوری ترین نهاد اجتماعی است که میتواند بهداشت معنوی را به فرزندان آموزش دهد
وآنان را با دعا و رازونیاز آشنا سازد ودررسیدن به قرب الهی  ،تالش نماید.در صورتی که خانواده نتواند به

 16الشَّيْطَانُ يَعِدُکُ مُ الْفَقْرَ وَيَ أْمُرُکُم بِالْفَحْشَا ءِ وَاللَّـهُ يَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِِّنْهُ وَفَ ضْلًا وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِي مٌ
 17کُ لُ مَولُودٌ يُولَدُ علی الفِطرةِ حتی يكونَ اَبَواهُ يُهَ وِّدانِهِ اَو يُنَصرِّانِهِ
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وظیفه و نقش های مناسب خود درتربیت فرزندان وآموزش مسایل عبادی و دعا و رازونیاز  ،خوب عمل نماید ،
سبب می شود که بهداشت معنوی فرزندان به دلیل کشش های فطری به معنویت ،در معرض خطر قرار گیرد.
در طراحی الگو  ،شاخص های مورد نیاز در بهداشت معنوی ،نیازمند جهش به سمت اپیدمی آن در محیط
خانواده است .
 )2محیط نامناسب آموزشی
توجه به شاخص های بهداشت معنوی و فراگیری آن در محیط مدرسه از جمله ضرورت هایی است که در
طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد نیاز است  .یکی دیگر ازعوامل مهم در به خطر افتادن بهداشت
معنوی  ،مدرسه و محیط آموزشی است .جامعه ای که از تعلیم و تربیت صحیح و مناسب ،به اندازه کافی
برخودارنشده باشد ،حتی اگرتمام مسائل و مشکالت اقتصادی و معیشتی اش حل شده باشد  ،مصون
ازگمراهی نیست و ازسعادت محروم خواهد شد .الزم است ،به تعلیم و تربیت صحیح افراد جامعه اهتمام وافر
داشت ،بطالن آراء و عقاید هستی شناختی و ارزش شناختی نادرست را تشخیص داد وعقاید درست ومناسب
را به آنان آم وخت  ،نظام اخالقی صحیح را در میانشان ترویج و اشاعه داد تا پیشر فت مادی و ظاهریشان با
معنویت همراه گردد (مصباح یزدی ) ۳18، 1۳۷2مدرسه از مکا نهایی است که کارکرد تعلیمی و تربیت
انسانها را به عهده خواهد داشت و در جامعه پذیری افراد نقش بسزایی ایفا خواهد کرد  .البته هر مدرسه ایی
کارکرد مناسب و مثبت ندارد .باید دیدکه کدام مدرسه وچه افرادی درآن به تعلیم و تربیت مشغول هستند.
معلم باید تالش نماید که ساخت های شناختی نامناسب را به آرامی تغییر دهد (.اُلسون ) ۳61 ،1۳92 ،از
این روی با فراگیر کردن بهداشت معنوی دانش آموزان توسط معلمین می توان از بیماریهای معنوی
جلوگیری نمود  .امام باقر (ع)درباره نقش معلمی درباره سالمت جامعه می فرماید.
« علمی که فرا می گیرد  ،بنگرد که از چه کسی فرا می گیرد (18 ».کلینی :جلد )50،1در حدیثی از پیامبر
اکرم (ص) بیان شده است خوشبخت گاهی شقی و بدبخت می شود وگاهی بدبخت سعادتمند می گردد(19 .
ابن حجر عسقالنی،جلد  )42۷ ،11یعنی عوامل متعددی در راست روی و یا کجروی معنوی فرد نقش
دارد.گاهی فرد درخانواده خوبی متولد می شود ولی در محیط های دیگر اجتماعی همانند مدرسه و دانشگاه
می تواند بهداشت معنوی او در خطر قرار گیرد.از این روی باید ابتدا به محیط های آموزشی توجه نمود
وسپس به تحصیل علم ودانش پرداخت .محیط آموزشی می تواند زمینههای مناسب بهداشت معنوی افراد را
فراهم نماید .اندیشه وعقاید مناسب را آموزش دهد و از بیماریهای معنوی فراگیران جلوگیری نماید.

 18عِلمُهُ الذِی يَأخُذُهُ عمن ياخذه
 19اَلسَعيدُ قد يَشقی و الشَقیُ قديسعدُ
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)۳شبکه های دوستی
گروه ها و شبکه های دوستی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در طراحی الگوی بهداشت معنوی پیشرفت
اسالمی ایرانی است .ومی توان گفت که یکی از عوامل مؤثر در به خطر افتادن بهداشت معنوی انسان ،محیط
های نامناسب دوستی است .محیط های دوستی می تواند شامل باشگاه ،سازمانهای اداری ،محل کار،کافی
نت ،فضای مجازی و مانند آن باشد .بسیاری از ارزشهای اجتماعی توسط همساالنی که با هم رفیق هستند
،جا به جا می شود .افراد در اثر تأثیر پذیری از گروه های دوستی ،عقائد ،هنجارها و ارزشهای دیگران را درخود،
درونی کرده و رفتارهای خودرا با گروههای مرجع دوستی ،تنظیم می کنندو در فرایند این تعامالت ،جامعه
پذیر می شوند .پیامبر اکرم (ص) می فرماید:انسان بر دین و آئین دوست و هم نشین خود است (20 .عاملی
،جلد 20۷، ،4وکلینی ،جلد)۳۷5،۳
باید توجّه داشت که گروه های دوستی  ،هم می تواند ارزشهای مثبت را به فرد منتقل نماید و هم دارای
تأثیرات منفی باشد.قرآن کریم می فرماید 21 :و روزى است که ستمکار دستهاى خود را مىگزد [و]
مىگوید«اى کاش با پیامبر[ص] راهى را برمىگرفتم اى واى ،کاش فالنى را دوست [خود] نگرفته بودم.او [بود
که] مرا به گمراهى کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان
است»(.فرقان )29 /28/ 2۷ /
امام علی (ع) در توصیه به امام حسن (ع) می فرمایند:فرزندم ! از بهترین بهره های انسا ن ،دوست و هم
نشینی صالح است  .با نیکوکاران هم نشین شو ،تا از آنان باشی و از بدکاران و اهل شر وکسانی که بواسطه
کارهای باطل و سخنان مهیج و ساختگی  ،تورا از یاد خدا و مرگ باز می دارند  ،دوری کن تا از آنان نباشی(».
نهج البالغه :حکمت  )۳8رسول اکرم (ص) می فرمایند » حکایت هم نشین صالح مثل عطار است که اگر از
عطر خود او را بهره مند نسازد  ،بوی خوش آن در تو آویزد  ،وحکایت هم نشین بد مثل آهنگر است که اگر
شرار آتش آن تو را نسوزاند  ،بوی بد آن در تو آویزد« (.محمدی ری شهری ،1۳۷۷ ،جلد )28۳9 / 4بنابراین،
توجّه به دوست یابی های جوانان اعم از محیط ورزشی و همسایگی و حتّی فضای مجازی عامل مهمی در
جهت دهی آنان به سمت بهداشت معنوی خواهد بود .فضای مجازی می تواند ،شخصیّت دروغینی برای فرد به
نمایش بگذارد وبا درخواست دوستیهای مختلف به جذب همساالن بپردازد  .داشتن شخصیّت دو گانه ،در
فضای مجازی میتواند یکی از عوامل اصلی به خطر افتادن بهداشت معنوی باشدکه افراد کم سن و سال را به
خود جذب نماید.ریا کاری وآراستن ظاهری هنجارمندانه  ،ولی در باطن بسیار آلوده و زشت  ،فرد را مبتال به
شخصیت ریا کارانه ایی می سازد که هنجارهای معنویت در اسالم را زیر پا گذارد و از بهداشت معنوی دور
 20اَلمَر ءُ علی دين خَليلهِ و قَرينهِ
 21وَيَ وْمَ يَعَ ضُّ الظَّالِ مُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا  ،يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِی لَ مْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا  ،لَّقَدْ أَضَلَّنِی عَ نِ الذِِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جَا ءَنِی وَکَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا
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شود .از این روی ،گروه های دوستی می توانند  ،دراثر رفاقت با افراد ،کم سن و سال  ،به ترویج افکار و عقاید
خود بپردازند وبه عنوان الگوهای مرجع برای نوجوانان عمل کنند و بهداشت معنوی جامعه را به خطر اندازند.
بنابر این در طراحی الگوی پیشرفت  ،توجه به شاخص های خانواده ،محیط های آموزشی و شبکه های
دوستی در جهت گسترش و اپیدمی کردن بهداشت معنوی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است .
کنترل اپیدمی اختالالت معنوی
در طراحی الگوی اسالمی ایرانی در عرصه بهداشت معنوی می توان به شاخص هایی توجه نمود که در ذیل به
عنوان عوامل کنترلی اختالالت معنوی نام برده می شود  .به عقیده دورکیم  ،ازسیری ناپذیری طبیعی نوع بشر،
چنین بر می آیدکه آرزوهای انسان تنها با نظارت وکنترل اجتماعی  ،می تواند مهارشود (کوزر) 191 ،1۳۷6
به مکانیسم هایی که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری وانطباق با هنجارهای اجتماعی به کار می
برندکنترل اجتماعی گفته می شود (.ستوده )1۳۳ ، 1۳۷6در طراحی الگوی پیشرفت،الزم است با روش های
علمی مورد نظر اسالم  ،به اختالالت معنوی جامعه توجه نمود و آنچه را که سبب کنترل آن در طراحی الگو
می شود ،به کار گرفته شود .
یکی از معیار هایی که دراسالم ،برای کنترل بهداشت معنوی در زندگی  ،نام برده شد  ،مکانیسم امر به
معروف و نهی از منکر است.در نگاه اسالمی نظارت برامور معنوی  ،از اهمیت باالیی برخوردار است تا جایی که،
هرگاه هنجار شکنی و معصیت خداوند ،به صورت علنی صورت پذیرد  ،هرچند هنجارشکنان اندک باشند و
اکثریت مردم  ،افرادی خوب و هنجارمند باشند  ،ولی این اکثریت نظارت و کنترل را رها کنند  ،عذاب خواهند
شد (.عاملی 14۳2،جلد 140 :5و  ) 40۷امام صادق (ع) می فرماید :هرگاه مردم در برابر زشت کاری هایی که
در میانشان صورت می گیرد ،دم فرو بندند و آن را تغییر ندهند  ،زود باشد که خداوند عزو جل کیفر خود را
شامل همه سازد( .مجلسی،140۳جلد) 100، ۷8،در برخی از آیات قرآنی به نظارت وکنترل درونی فرد
تأکیدشده است(قرآن کریم می فرماید 22 :همانا هرکس مراقب و محافظی دارد( .طارق  )4 /که در قالب تقوا
وپرهیزکاری  ،ایمان و عمل صالح گنجانده می شود .برخی دیگر از آیات به وظایف متولیان اجتماعی مربوط
می شود که در قالب پاسداران مقررات خداوند بیان شده است 2۳ .قرآن کریم می فرماید «وادارندگان به
کارهاى پسندیده ،بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقرّرات خدایند .و مؤمنان را بشارت ده».
(توبه )112/ونیز می فرماید و باید از میان شما ،گروهى[ ،مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته
وادارند و از زشتى بازدارند ،و آنان همان رستگارانند( 24 .آل عمران)104/

 22إِن کُ لُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
 23الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَ نِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّـهِ وَبَشِِّرِ الْمُ ؤْمِنِي نَ
 24وَلْتَكُن مِِّنكُ مْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَ أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ وْنَ عَ نِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُونَ
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بنا براین،آیات مذکور نشان میدهدکه درطراحی الگو جهت اپیدمی شدن بهداشت معنوی ،هم باید به
خودسازی افراد توجّه شود و معارف و اخالق اسالمی را فراگیر نمودو هم باید به گونه ایی به طراحی پرداخت
که به گسترش معنوی در سطح اجتماعی بیانجامد  .نمی توان به بهانه اینکه افراد باید خودشان را اصالح
نمایند ،از اصالح جامعه در طراحی الگوی اپیدمی بهداشت معنوی صرف نظرکرد .درذیل به برخی ازراههای
کنترل در طراحی الگوی پیشرفت کنترل از اختالل معنوی اشاره میشود:
الف)تقويت عناصر فطری در انسان
در تدوین الگو جهت کنترل بیماریهای معنوی الزم است  ،شاخص های اپیدمی کردن بهداشت معنوی  ،به
گونه ایی تدوین شود که در مرحله اول به تقویت خدا شناسی و خدا گرایی بیانجامد .ودر مراحله بعد به
کنترل اختالل معنوی در ساختار های اجتماعی گردد .خدا شناسی و خداگرایی دو عنصر فطری است که در
انسان وجود دارد .خدا شناسی به تقویت عنصر شناختی درانسان نسبت به خالق هستی میپردازد وخدا
گرایی به گرایش انسان نسبت پرستش خدا کمک مینماید (.مصباح یزدی  ) 26 ،1۳68،با مطالعه در نهج
البالغه به سفارشات امام علی در روابط فردی ،اجتماعی ،خانوادگی  ،سیاسی و همانند آن برخورد
میکنیم که به این دو عنصر توجّه شده است .وحضرت میفرماید  .25رحمت خدا بر کسی که فکر و اندیشه
کند و عبرت گیرد و سپس بینا شود وراه تکامل را بازشناسد»( آمدی تمیمی1۳86جلد )42 : 4
برخی ازجامعهشناسان همانند اگوستکنت معتقدندکه معنویت دارای قدرت است وقدرت معنویت میتواند
افراد را برای پذیرش ارزش های جامعه و وظایفی که به دوش آنان است آماده سازد .و درصورتی که افراد از
ارزش های معنوی دور شوند ،معنویت سبب می شودکه به آنان یادآوری شود که رفتار خود را کنترل نمایند(.
مندراس ) 164 :1۳49 ،زیرا با گسترش معنویت و ارزش های آن یک نحوه نظارت و کنترل عمومی در جامعه
به وجود میآید.
پیامبران الهی و معصومین(ع) از طریق نصیحت کردن  ،به هدایت انسانها و جلوگیری از بیماریهای معنوی و
فکری آنان می پرداختند( قمی  ،1۳۷8جلد« 26 .) 2۷4 ، 2با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت
کن و با آنان به [شیوهاى] که نیکوتر است مجادله نماى(نحل 125/و یونس  »)5۷بنابراین ،برای رشد و تکامل
خوبی ها ی معنویت اسالمی  ،باید به توسعه وبسط ایمان واعتقادات مذهبی درروابط اجتماعی پرداخت
وازشیوه های کنترلی این روش غفلت نورزید .این موضوع از کلیدی ترین شاخص در طراحی الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت در عرصه اپیدمی کردن بهداشت معنوی است.

 25رَحِ مَ اللَّهُ امْرَأً تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ ،وَاعْتَبَرَ فَ أَبْ صَرَ
 26ادْعُ إِلَى سَبِي لِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَ وْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
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ب)اصالح ساختارهای اجتماعی
یکی از روش های کنترل  ،که در طراحی الگوی اسالمی پیشرفت نسبت به اپیدمی شدن بهداشت معنوی
اسالمی در جامعه  ،ضرورت دارد  ،توجه به ساختار های اجتماعی است  .ساختار های نامناسب اجتماعی ،
سبب می شود که اختالالت معنوی افزایش یابد و بهداشت معنوی جامعه در معرض خطر قرار گیرد  .ساختار
اجتما عی مجموعه ای از روابط و پیوندهایی است که میان افراد ،گروهها ،نهادها و طبقات مختلف یک جامعه
برقرار می باشد و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی در آن جامعه بر پایه این روابط تنظیم میشود ( بیرو،1۳۷5 ،
)254
ساختار اجتماعی به نظم و ترتیب های اساسی یا الگویابی روابط اجتماعی در میان مردم اطالق می
گردد(حسینی جبلی  )82 ،1۳90،ساختار اجتماعی سبب می شود که نوعی محدودیت اجتماعی بر کنش های
ما اعمال گردد همان گونه که ساختار اتاق ،دامنه فعالیت های فرد را محدود می کند و موقعیت دیوار ها و
در ب ها راههای ورود و خروج را معین میکنند ،به نظر دورکیم ساختار اجتماعی نیز به شیوه های
)ساختار اجتماعى داراى عناصرى است

گوناگون فعالیت های ما را محدود میسازند (

که مهمترین آنها عبارتند از :نقش ها  ،پایگاه ها ،گروه ها و نهادهای اجتماعی ( جولیوس گولد:1۳۷6 ،
.)۳82نقش اجتماعی همان انتظاراتی است که از فرد در یک موقعیت اجتماعی معین وجود دارد(حسینی
جبلی  )86 ،1۳90،پایگاه اجتماعی یعنی همان هویت اجتماعی که فرد در گروه یا جامعه معینی به دست می
) گروه های اجتماعی مجموعهای از افراد که به شیوه های منظم با یکدیگر

آورد (

کنش متقابل دارند و ویژگی آن آگاهی اعضای گروه از هویت مشترک است ( حسینی جبلی  )89 ،1۳90،نهاد
های اجتماعی  ،نظام ثابت و پایدار الگوهای اجتماعی است که جهت رفع نیاز های بنیادین انسلن شکل می
گیرد(کوئن )151 ،1۳۷9،اصالح نهادهای اجتماعی  2۷دریک جامعه اسالمی ،سبب جلوگیری از انحرافات
اعتقادی وفکری در عرصه معنویت خواهی جامعه است .خانواده ،مدرسه و  ...را می توان جزو نهادهای
اجتماعی شمرد.

.

برخی ازکارکرد های این نهادها تأثیر زیادی دروظایف سایر نهادها

دارد .مثالً در صورتی که ن هاد دین و معنویت بر بنیانهای وحیانی بنا نشده باشد و یک نوع دین الحادی و غیر
ابراهیمی در جامعه رواج داشته باشد ،به طور طبیعی نوجوانان در مدرسه با ادیان ساختگی مواجه خواهند شد.
حکومت هم در پرتو این دین بشری  ،سکوالر خواهد شد  .28خانواده نیز در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.
 27منظور از نهاد در اينجا معنای اجتماعی آن است يعنی اين الگوها در جامعه نهادينه می شود و اال به لحاظ فلسفس دين به عنوان نهاد اجتماعی
تلقی نمی شود زيرا منشا پيدايش آن وحی است .مصباح يزدی  ،محمد تقی  :جامعه و تاريخ از ديد گاه قرآن ،ص314
28ا مام علی عليه السالم هشدارمی می دهند،که نگذارند رهبری جامعه به دست نااليقان و نااهالن قرار گيرد،که فرد و جامعه را به تباهی و نابودی
می کشانند (.نهج البالغه ،نامه  )9/62فارابی برای برون رفت از انحرافات ،به عامل حكومت اشاره می کند و می گويد  «:معالجه انحرافات اجتماعی
و حفظ آداب و سنن فاضله امكان پذير نيست  ،مگر به وسيله حك ومتی که در پرتو آن  ،اين افعال و سنن و عادات و ملكات و اخالق در شهرها و
ميان مردم رواج يابد» (فارابی)108، 1364،
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بنابراین ،در تدوین الگوی پیشرفت توجه به اپیدمی کردن بهداشت معنوی در ساختار های اجتماعی و اشراب
تدابیراسالمی و آموزه های وحیانی در آن در جهت نهادینه کردن کنش های اجتماعی مبتی بر اسالم در تمام
فعالیت های اجتماعی از بایسته های مشروع در مسیر پیشرف ت است .
نتیجهگیری
اپیدمی بهداشت معنوی از مباحثی است که درالگوی پیشرفت اسالمی دارای اهمیت است  .نفوذ سبک
های معنوی مبتنی بر سکوالریسم در حال اپیدمی شدن در سطح جهان است  .ریشه های این جریان به
تحوالتی مربوط می شود که در رنسانس نسبت به پذیرش علم به عنوان تنها منبع شناخت رخ داد  .این
رخداد سبب شد که بهداشت معنوی ادیان ابراهیمی در زندگی انسان تضعیف شود  .ضعف در ایمان مذهبی و
عدم شناخت صحیح خداوند و ضعف در اعتقادات دینی افراد ،سبب تأثیرگذاری شدید بربهداشت معنوی
انسان گردید .کاهش نظارت درونی فرد از سرشت خود و ضعف نهاد های اجتماعی ،دو قطب تأثیر گذاردیگر
در بهداشت معنوی انسان شمرده می شود .جهل و ناآگاهی نسبت به معارف دینی،زمینه های اختالل در
اندیشه فرد را فراهم می کند و اورا به سمت گرایشات بیمار گونه معنوی سوق می دهد  .نفوذ شیاطین در
گرایشات معنویت گرایی ومحیط های نامناسب خانوادگی غرب گرا و ضعف نهادهای آموزشی نیز بستر الزم
برای به خطر افتادن بهداشت معنوی را فراهم می نماید .
امروزه شبکه های دوستی در محیطهای مختلف فردی و اجتماعی می تواند معنویت نامناسب را ترویج
نماید و بهداشت معنوی را به خطر اندازد .در این محیطها ی نامناسب هر چه تعداد تماس با بیمار معنوی
بیشتر باشد ،تکرار همان رفتارمعنوی از فرد بیشتر خواهد بود،
در سبک زندگی معنوی انسان مسلمان ،الزم است عقاید و شناخت مردم نسبت به معنویت هدایت شود.
آموزش مناسب در این رشد معنوی بسیار تأثیر گذارمی باشند ومی توانند مفاهیم ذهنی نسبت به ارزشهای
درست بهداشت معنوی اسالمی را تبدیل به نمادهایی نمایند که اکثریت جامعه از آن پیروی کنند .
جهت فراگیر کردن بهداشت معنوی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،الزم است که اوال به کنترل عوامل تاثیر
گذار بر بهداشت معنوی در فرد پرداخت و هناصری را در نظر گرفت که سبب «رنگ خدایی» شدن انسان
گردد..ثانیا به محیط های اجتماعی بستر ساز بیماری معنوی ،با مکانیزمهای امر بمعروف و نهی از منکر اقدام
کرد  .قوام جامعه اسالمی و اسالمیت جامعه به این دو عنصر وابسته است  .با این دو عامل تمام فعالیت های
بشری در تدوین الگو ی پیشرفت به سمت پیشرفت اسالمی حرکت خواهد نمود .اگر این دوعامل از جامعه
اسالمی حذف شود  ،اطالق اس المیت بر آن خالی از اشکال نخواهد بود .
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بنابر این مدلی که برای اپیدمی کردن بهداشت معنوی در الگوی پیشرفت اسالمی می توان ارایه داد ،نشان از
آمیختگی علم و دین است  .در این مدل مهمترین عامل فراگیر شدن بهداشت معنوی  ،اصالح اخالق فردی و
در مرحله بعد اصالح اخالق اجتماعی کنشگران اجتماعی است  .این مدل با راه کارهایی از قبیل  - 1،ساخت
فیلم و انیمیشن های تربیتی  - 2ترویج اخالق اسالمی و آموزش آن توسط رسانه های جمعی - ۳.تدوین اخالق
حرفه ایی در عرصه های گوناکون دانش آموزی و دانشجویی متناسب با الگوهای اسالمی  - 4تاسیس اندیشکده
هایی جهت تدوین اخالق حرفه ایی با معیار های اسالمی نسبت به اقشار گوناگون اعم از ،نیروهای نظامی ،
پژوهشگران  ،مهندسین ،پزشکان  ،قضات  ،تجار ،بازرگانان ،کسب و کار و...پرداخت
در مجموع می توان به این نکته اشاره کرد که برای فراگیرشدن بهداشت معنوی در الگوی اسالمی ایرانی ،باید
به گفتمان عملیاتی توجه داشت و با توجه به مدل طرح شده به تدوین سناریوهای اسالمی در این خصوص
دست یازید.

فهرست منابع
 قرآن کریم ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازینهج البالغه ترجمه محمد دشتی
اُلسون،متیواچ و دیگران ( ) 1۳92مقدمه ایی برنظریه های یاد گیری  ،ترجمه علی اکبر سیف  ،تهران  ،نشر دوران
االحسائی ،محمد بن علی بن ابراهیم(  140۳ق ) عوالی الئالی العزیة فی االحادیث الدینیة ،بتحقیق المتبع الحاج مجتبی
العراقی ،ج  ،2قم ،دار سید الشهداء
ابن حجر عسقالنی،شهاب الدین (1418ق ):فتح الباری بشرح صحیح بخاری ،جلد،بیروت11 ،دارالفکر
ابی حنیفه النعمان بن محمد[بی تا] دعائم االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا واالحکام  ،بیروت ،انتشارات المناره
استرآبادی ،محمدجعفر بن سیف الدین (  )1۳82البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه [ نصیرالدین طوسی]
بوستان کتاب قم (مکتب االعالم االسالمی الحوزه العلمیه بقم )
اسحاقی  ،سید حسین(  ) 1۳81سلوک علوی ،قم ،بوستان کتاب
باقری آستانی ،حسین(  ) 1۳81تعلیم و تربیت اسالمی،تهران  ،انتشارات ساجده
بیرو  ,آلن (  ) 1۳۷5فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه ،محمد باقر ساروخانی  ،تهران ،نشر کیهان
پترسون،مایکل ودیگران(  ) 1۳8۷عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین ،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی
،تهران ،نشر طرح نو
تمیمی آمدی  ،عبدالواحد بن محمد( ) 1۳86مصحح مهدی رجایی :غررالحکم و دررالکلم جلد های  ،2- 1و جلدهای - ۳
 ، 4تهران  ،نشر دارالکتاب االسالمی
حسنزاده آملی ،حسن () 1۳86شرح اشارات و تنبیهات ابنسینا نمط سوم (فی النفس )مصحح ،جواد فاضل بخشایشی
،نشر ،آیت اشراق
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حسینی جبلی،سید میر صالح() 1۳95انحرافات اجتماعی از دیدگاه اسالم ،قم ،مرکز بین المللی ترجمه و نشر
المصطفی(ص)
جوادی آملی عبداهلل ( )1۳88امام مهدی موعود موجود ،گرد آورنده  ،محمد حسن فجر،قم موسسه اسراء
جولیوس گولد ,ل .کولب ( ،) 1۳۷6فرهنگ علوم اجتماعی  ,محمد جواد زاهدی ,تهران ,نشر مازیار
خامنه ایی  ،سید علی (  ( ) 1۳89بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین نشست اندیشه های راهبردی
 ) 1۳89 /9 /10و ( بیانات رهبر معظم انقالب در بین دانشگاهیان کردستان ) 1۳88 /2 /2۷
سبحانی تبریزی ،جعفر ( ) 1۳۷۳بحوث فی الملل و النحل ،خالصه کننده علی ربانی گلپایگانی ،نشر جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم .دفتر انتشارات اسالمی
ستوده  ،هدایت اهلل ( ) 1۳۷6آسیب شناسی اجتماعی ،تهران  ،انتشارات آوای نور
شیخاوندی ،داور(  ) 1۳۷9جامعه شناسی انحرافات ،آسیب شناسی جامعوی ،تهران ،نشر مرندیز
رحیمی،عباس(  ) 1۳۷9در محضر امیر المومنان ،نشر بنیاد نهج البالغه
رشکیانی ،مهدی ( ) 1۳92رسانه ملی و الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت  ،نشر ،قم ،صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران،
مرکز پژوهشهای اسالمی
صداقتی فرد  ،مجتبی(  ) 1۳84جامعه شناسی کلیات  ،مفاهیم  ،پیشنه  ،تهران  ،انتشارات ارسباران
صدیق سروستانی ،رحمت اهلل( ) 1۳86آسیب شناسی اجتماعی ،تهران  ،انتشارات سمت
طباطبائی ،محمدحسین ( ) 1۳۷۳الرسائل التوحیدیه دفتر انتشارات اسالمی ،نشر دفتر انتشارات اسالمی
طبرسی  ،حسن بن فضل( ) 1۳۷0مکارم اال خالق ،منشورات شریف رضی ،ج [2بیجا]
طوسی ،خواجه نصیر الدین(  )1۳8۷اخالق ناصری  ،تصحیح مجتبی مینوی وعلیرضا حیدری  ،تهران ،انتسارات
خوارزمی
عاملی  ،محمد بن حسن(شیخ حر)( 14۳2ق)تفصیل وسایل الش یعة الی تحصیل مسایل الشریعة جلدهای 4و  5و ،12
بیروت
فارابی  ،ابو نصر محمد ( ) 1۳66السیاسه المدنیه،تهران  ،نشر الزهراء
فارابی ،محمدبن محمد( ) 1۳64احصاء العلوم ترجمه حسین خدیو جم،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی
فرهت قایم مقامی  ،ابوالقاسم[بی تا] نظام گسیختگی و انحرافات اجتماعی ( مقدمه ای بر جامعه شناسی رفتار انحرافی
) ،تهران  ،نشر نیلوفر
فلسفی  ،محمد تقی(  ) 1۳48کودک از نظر وراثت و تربیت ،تهران  ،نشر معارف اسالمی
قاضی عبدالجبار بن احمد ( 2001م ) شرح االصول الخمسه  ،مصحح ابن ابیهاشم ،احمد ،نشر دار احیاء التراث العربی،
قمی ،محمد بن علی بن حسین بابویه( شیخ صدوق)() 1۳۷8عیون أخبار الرضا(ع) [بی جا] نشرجهان
کلینی ،محمد بن یعقوب( 1401ق) الکافی ج  5وج  2تحقیق علی اکبر غفاری،بیروت ،دارصعب ودارالتعارف
کوئن،بروس( )1۳۷9مبانی جامعه شناسی،ترجمه غالمعباس توسلی ،تهران (سمت)
گالبی  ،سیاوش(  ) 1۳۷8اصول و مبانی جامعه شناسی ،تهران  ،نشر میترا
لیوئس ،کوزر( ) 1۳۷6زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناختی ،ترجمه محسن ثالثی ، ،تهران ،انتشارات علمی
1۷

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
مارشال  ،گوردون( ) 1۳88فرهنگ جامعه شناسی  ،ترجمه ،حمیرا مشیر زاده ،تهران ،نشر میزان
المتقی الهندی  ،عال الدین( 1409ق )المرشد الی کنز العمال فی سنن االقوال واالفعال جلد ،4بیروت ،النشر موسسة
الرسالة
مجلسی  ،محمد باقر(  140۳ق ) بحاراالنوار الجامعة لدرراخبار االئمة االطهار  ،جلد های  2۷،64،۷1،۷5،۷۷و  ۷8داراحیاء
التراث العربی  ،بیروت
محمدی ری شهری،محمد (  ) 1۳۷۷میزان الحکمه :ج 4ترجمه حمید رضا شیخی،قم ،نشر دارالحدیث
مصباح یزدی  ،محمد تقی (  ) 1۳68معارف قرآن  ،قم  ،انتشارات مؤسسه در راه حقّ
(  ) 1۳۷2جامعه و تاریخ از دید گاه قرآن  ،تهران ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی
مفید ،محمد بن محمد (ق  ) 1۳۷2اوائل المقاالت ،مصحح ابراهیم ،انصاری زنجانی ودیگران  ،دار المفید
موریارتی ،آنتونی(  )1۳89روان شناسی سانانیسم (شیطان پرستی) ترجمه مهدی گنجی با ویرایش حمزه گنجی ،تهران
 ،نشر ساوان
هانری مندراس (  ) 1۳49مبانی جامعهشناسی ،ترجمه باقر پرهام  ،تهران  ،نشر امیر کبیر
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- Oxford Advanced American Dictionary(2018) .A dictionary for learners of American English .
Oxford University Press
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