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چکیده
«سالمت معنوی» به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت ،در نیم قرن اخیر مورد توجه ویژه سـازمان جهـانی
بهداشت قرار گرفته است .درباره سالمت معنوی ،دیدگاههای متفاوتی از سوی اندیشمندان مطرح شـده
است .عالمه جوادی آملی با بهره گیری از عقالنیت وحیانی و اصول حکمـت متعالیـه ،نظریـات دقیقـی
درباره سالمت ،اقسام و ریشههای حقیقی آن ارائه کرده است .در این پژوهش ،ابتدا بـا رجـوع بـه آثـار
گســترده ایشــان ،عوامــل اساس ـی دخیـل در ســالمت معنــوی و موانــع آن احصــام ،ســشس بــه ش ـیوه
توصیفی ـ تحلیلی ،تبیین و ارائه شده است .یافتهها نشان میدهد انسانشناسی وحیانی و توجه بـه بعـد
معنوی انسان نقطه عطف نظریه ایشان در برابر نظریات غربی و مادی گرایانه است؛ خاسـتگاه سـالمت
معنوی ،در مبانی ایشان قلب سلیم است که صرفا خداوند در آن راه دارد و عقیـده باطـل (شـرک) تبـاه
کننده آن است .بنابراین راه رسیدن به سعادت و سالمت معنوی ،چه در دنیا و چه آخـرت ،سـالمت در
عقیده و عمل صالح بر مبنای علم صائب است که عصاره آنها ،عقل نامیده میشود.
کلیدواژهها :سالمت معنوی؛ سالمت عقیده؛ قلب سلیم؛ عمل صالح؛ عقالنیت وحیانی؛ جوادی آملی.
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مقدمه

تعالیم دینی و الهی بهروشنی نشان میدهند که همه ادیان و از ابتدای خلقت ،به تمام
ابعاد وجودى انسان توجه کردهاند و به بعد معنوی ،نظر و تأکید خـاص داشـتهانـد .امـا
سالمت معنوی به عنوان بُعد چهارم سالمت ،مقولهای است که بـهتـازگی مـورد توجـه
اندیشمندان و روانشناسان قرار گرفته و تا چند دهه پیش ،از آن غفلت شده بود؛ آنها فقط
بــه ســه بُعــد جســمی ،روانﻰ و اجتماعﻰ در موضوع سالمت توجه مﻰکردنــد؛ تا اینکــه
«موبرگ» در ســال ،۱۷۵۱مفهــوم سالمتــی معنوى را مطرح کرد و بعد از آن بود که این
مبحث ،توجه اندیشــمندان علــم روانشناســی را به خود معطوف کرد .سالمت معنوى از
دیدگاه اسالم ،در واقع همان ربط وجودی انسـان بـا خدا و اتصال معنوى انسان با خالق
است ،به عبارتی « :در همین ارتباط با خالق است که انسان از اضطرابها ،دل نگرانﻰها و
تشویشها رها مﻰ شود و به آرامش مﻰرسد .با نگاهﻰ حتﻰ ﻇاهرى به دنیاى کنونﻰ ،متوجه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

6

مﻰشویم ،هرچه بشریت از هویت دینی خود فاصله مـیگیرد تا به پندار خویش ،آزادتر و
راحتتر زندگﻰ کند ،بیشتر دچار بیارزشــی شده و احساس پــوچی مﻰکن ـد .با مقایس ـۀ
آمارهاى خودکشﻰ و بیمارىهاى روحــی-روانــی در جوامــع دینــی و مادى ،به اهمیت
سالمت معنوى در جوامع انسانﻰ پی میبریم»( .معارف )۱۳ :۱۰۷۶ ،لاا مبرهن است کـه
مبانی هستی شناختی ،انسان شناختی و غایت شناختی بر نوع نگاه به سالمت ،بطور عـام
و برسالمت معنوی بخصوص ،اثر گاار است و بلکه ریشـه اصـلی فشـارهای روحـی-
روانی بشر ،ناشی از عدم تصویری درست از حقیقت انسان و راه دست یابی به سـالمت
حقیقی و سعادت واقعی انسان است.
درباره ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت ،پژوهشهای متعددی انجـام گرفتـه
است ،اما پژوهش در زمینه سالمت معنوی در کشور و جامعه علمی ما متاسـفانه بیشـتر
جنبه کمی و پرسشنامهای و یا بصورت پیمایشی انجام گرفتـه و کمتـر از بُعـد نظـری و

بنیادی و انسانشناسی مورد پژوهش قـرار گرفتـه اسـت ،بـه همـین دلیـل ،نگارنـده بـا
جستجوی منابع و پایگاههای علمی ،به هیچ مقاله و یـا طـرح تحقیقـی کـه بـه سـالمت
معنوی ،خصوصا از منظر آیت هلال جوادی آملی پرداخته باشد ،دسـت نیافـت .نظـرات و
مبانی ایشان در علوم نقلی و عقلی جامعیت دارد لاا در آثـار متعـدد خـود ،بـه سـالمت
معنوی ،ریشههای آن و بیماری حقیقی و عوامل آن ،با نگاه دینی و بـر مبـانی عقالنیـت
وحیانی پرداخته است .لاا این مقاله تالش میکند به پسشهای ذیل پاسخ دهد :عوامل و
موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی چیست؟ ریشه حقیقـی سـالمت روح
در چیست؟ عوامل اصلی در بیماریهای روحی انسان کدام است؟ راهکار عالمه جوادی
در درمان آنها ،کدام است؟
مفهوم سالمت

(دهخدا« )۱۵۳۴ :۱۰۹۷ ،سالمت» مصدری است به معنای سالم بودن ،تندرستﻰ و عافیت
و در مقابل بیمارى است و تمام ابعاد جسمانﻰ ،روانﻰ ،اجتماعﻰ و معنوى انسان را شامل
مﻰشود .از این رو ،سازمان جهانﻰ بهداشت ،سالمت را فقط در نبـودن بیمـاری و نقـ
عضو نمیداند ،بلکه در تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی تعریـف مـیکنـد.
بنابراین ،سالمت معنوی شامل:
همۀ ساحات غیر مادى انسان ،اعم از ساحت هاى؛ عاطفی ،عقالنی ،روحی ،روانی،
اعتقادی و عبادی است .بدین ترتیب ،سالمت معنوی شامل :سالمت در باورها،
عقاید ،ارزشهای اخالقی و اعمال و مناسکی که الزمــۀ این باورهــا و التزام به این
ارزشهاست نیز میشود .بعـدها سالمت معنوى یا همان «بهزیستﻰ معنوى» از سوى
روانشناسان و دانشمندان علم روانشناسﻰ نیز مورد بحث و بررسﻰ قرار گرفت و
توسعه یافت( .معارف)۱۳- ۱۱ :۱۰۷۶ ،
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واژه سالمت ،در لﻐت به معناى «بیگزند شدن ،بﻰعیب شدن ،آرامش و امنیت است».
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اهمیت سالمت معنوی

تعاریف متنوع ،متمایز و گسترده ای برای مفهوم و چیستی سالمت معنوی از سـوی
صاحب نظران ارائه شده است .اما برای روشـن شـدن بهتـ قر مقصـود و مقصـد در ایـن
پژوهش ،تعریف فرهنگستان علوم پزشکی کشورمان از سالمت معنوی را مد نظـر قـرار
میدهیم:
سالمت معنوی وضعیتی است هدفمند و معنادار از حیـات انسـانی کـه حاصـل
ایمان و اعتقاد و ارتباط فرد با قدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس از
مرگ است .سالمت معنوی منجر به ایجاد نشاط ،امید ،رضـایت منـدی ،اطمینـان
قلبی ،آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رسـتگاری در دنیـا و آخـرت شـده و
ارتباط پویایی مبتنی بر مکارم اخالق ،عشق و محبت بـا خـود ،دیگـران و جهـان
پیرامون ایجاد میکند( .عزیزی)۱۷ :۱۰۷۰ ،

با عنایت به تعریف فوق ،این نوع از سالمت ،عالوه بر این که می تواند در خـدمت
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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دیگر اضالع سالمت ،چون :سالمت جسمی ،سالمت روانی و اجتماعی قرار گیرد ،مـی
تواند در پدید آوردن انسان سالم و حرکت کردن به سوی تکوین انسان کامل ایفای نقش
کند .در این راستا ،قلب ،به عنوان خاستگاه اصلی سالمت معنوی معرفی شده است؛
سالمت معنوی زمانی حاصل می شود که ،قلب و جان و روح انسـان ،سـالم باشـد.
در این حالت ،سایر اعضای بدن انسان ،تحت تأثیر سالمت قلب و جان قرار گرفتـه
ق
قلـب انسـان
و راه سالم را می پیمایند و اگر مرکز کنترل روح و جسـم ،کـه همـان
است ،دچار بیماری و آسیب شود ،سایر قسمتها آسیب می بینـد و مسـیر تکـاملی
انسان با چالش مواجه می گردد .در فرهنگ و نگاه قرآن و حدیث « ،ق
قلـب حقیقـی»،
نه «قلب صنوبری» ،به عنوان یك منبع شناخت و عرفان و خاستگاه اصلی معرفت و
سالمت معنوی به حساب می آید( .ابوالقاسمی)۱۱۱ :۱۰۷۰ ،

متأسفانه در چند قرن گاشته ،شکاف عمیقی بین علم پزشکی و حاالت اعتقـادی و
معنوی ایجاد شد و پزشک صرفا مسائل جسمی سالمت و به مقدار کمتری مسائل روانی

سالمت را در دانشکده پزشکی میآموخت و در طبابت خود نیز منظـور مـینمـود .امـا
اواخر قرن گاشته با بازگشت به ابعاد دیگر سالمت در پزشکی و به ویژه توجه به ابعـاد
اجتماعی و معنوی آن همراه بود و امروزه سالمت معنوی به عنوان یکـی از ابعـاد مهـم
سالمت در دنیا شناخته شده است و این تفکر رشد کرده است که بدون سالمت معنوی،
دیگر ابعاد سالمت (جسمی ،روانی و اجتماعی( نمیتواند به حداکثر ﻇرفیت خود برسد.
بنــــابراین« ،سالمت معنوی آدمﻴان را باﻳستﻲ بر مبنای فراﻳندی از ﻛنش متقابل انسان در
جهان هستﻲ و ﻳك قدرت برتر و حاﻛم قدسﻲ تعرﻳف ﻛرد .شناخت ،عواطف ،ﻛنش و
ثمرات معنوی از مﺆلفه های اصلﻲ سالمت معنوی اند» (عباسی .)۱۱ :۱۰۷۱ ،لاا سالمت
معنوی ،باعث افزایش امید ،رضایتمندی و نشاط درونی میشود و در نهایت به سالمت
و تعالی همهجانبه انسان و انسانیت کمک میکند.
ﻇرفیتها و قابلیتهای فرد ،بینش ،گرایش و توانایی الزم برای تعالی روح که
همان تقرب به خدای متعال است ،فراهم مـــیشـــود بهگونهاى که همـــۀ امکانات
درونی ،بهطور هماهنگ و متعادل میتواند در جهتق هدف کلی مزبور به کار گرفته
شود و همراه با امکان انتخاب ،رفتارهای اختیاری درونی و بیرونی متناسب با آنها
نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و طبیعت ﻇهور مییابند( ..عزیزی)۱۷-۰۱ :۱۰۷۰ ،

هرچند در یک تقسیم بندی ،سالمت معنـوی دارای دو بخـش وجـودی و مـاهبی
است و در بخش ماهبی ،ارتباط انسان با خالق مد نظـر اسـت؛ امـا در تفکـرات غربـی،
هرنوع مکتبی که بتواند به ﻇاهر انسان را سرخوش نگه دارد ،مورد نظـر اسـت .بـه نظـر
میرسد که در نگاه سازمان بهداشت جهانی ،ابعاد سالمت ،رابطۀ عرضی با هم دارند ،اما
آیت هلال جوادی معتقد است که دایره سالمت معنوی شامل تمـام ابعـاد دیگـر سـالمت
است؛ زیرا از نظرایشان ،منشأ سالمت معنوی در قلب سـلیم اسـت کـه بـر سـایر ابعـاد
سالمت تأثیر میگاارد .در نتیجه میتوان گفـت؛ بر خالف نگاه سازمان بهداشت جهانی
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سالمت معنوی ،وضعیتی است دارای مراتب گوناگون که در آن ،متناسب با

9

که امروزه معنویت را در عرض و کنار ابعاد زیستی ،روانﻲ و اجتماعی قرار میدهد،
معنویت اسالمی از بن مایههای زیستی تا ابعاد روانی و اجتماعی ،فراگیر است و همه
آنها را شامل میشود و در عین حـال از لحظه انعقاد نطفه تا لحظات آخر عمـر را شامل
میشود.
مقایسه سالمت معنوی در جهان بینی اسالمی و غربی

با بررسی پژوهشهای پژوهشگران غربی درباره سالمت معنوی و مقایسۀ آن با زیـر
ساختهای فرهنگی ،عقیدتی و اجتمـاعی جامعـۀ ایرانـی -اسـالمی ،بـه تفـاوتهـایی
میرسیم که بسیار جدی و قابل تأمل است 1.مهمترین این تمایزات را میتوان در مـوارد
زیر مشاهده کرد؛
 .8ماهیت انسان در سالمت معنوی
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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جهان بینی حاکم بر غرب ،مادی است و کمتر به ابعاد روحی و متعالی انسـان توجـه
شده است و اگر هم اشاره ای به ابعاد روح قی انسان شـده ،بـه تبعیـت از بُعـد جسـمانی

اوست؛ درحالی که در آموزههای دینی_ فلسفی ،انسان دو ساحتی است و به بُعد روحانی
او به صورت جدی توجه شده است و سالمت معنوی ،صرفاً تابع بُعد جسـمانی انسـان
تلقی نمیشود .از این رو« ،سـالمت معنـوی در نگـاه غربـی آن ،پدیـده ای در خـدمت
ق
سالمت جسم است و جاابیت آن هم به دلیل کم هزینه بودن و غیـر تهـاجمی بـودن آن
است؛ درحالی که در نگاه اسالمی ،سالمت معنوی ،صرفاً برای جسم تعریف نمیشـود،
بلکه توجه اساسی آن به روح است؛ زیرا در این نگاه ،روح اسـت کـه عامـل مسـتقل و
اصلی سالمت معنوی وجود انسان به شمار میآید .به عبارت دیگر؛ در نگاه اسالم ،منشأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :مصطفی اسماعیلی (« ،)۱۰۷۵سالمت معنوی از منظر دانشمندان مﻐرب زمین و اسالم» ،مجله ی پژوهش در
دین و سالمت ،پیاپی ،۰ص .۷-۶

سالمت معنوی ،روح است» (اسماعیلی )۴۴ :۱۰۷۶ ،عالمه جوادی آملی معتقد است که
ق
انسان غربی ،مقوله ای دنیایی و فیزیکی دارد( .جوادی آملی )۷۴: ۱۰۷۳،بنابراین شناخت
نادرست از ماهیت و حقیقت انسان ،ریشه تمام مشکالت علوم مرتبط با انسان است.
 .2گسترۀ تأثیرگذاری سالمت معنوی

در نگاه غربی ،سالمت معنوی را صرفاً برای زندگی دنیایی انسان تعریف و آثار آن را
تنها در حیات مادی او جستجو میکنند .اما در نگاه اسالمی ،سالمت معنـوی حیطـه ای
بسیار وسیع تر از حیات مادی و دنیایی دارد و دامنۀ آن تا حیات پس از مـرگ و زنـدگی
جاودان انسان گسترده است و اساساً شکل کامل این فرایند_ یعنی سالمتی مطلق و همـه
جانبه آن_ در زندگی جاوی قد انسان معنی پیدا میکند( .انعام۱۱۵/؛ یـونس)۱۷ /؛ زیـرا در
اسالم ،سالمتی در دنیا ،مقدمه سالمتی در آخرت است.
ق
سالمت جسم سنجیده مـیشـود و
معیار مﺆلفههای سالمت در نگاه غربی با ترازوی
چیزی را سالمت معنوی میداند که تأثیری سنجش پایر در حوزۀ جسم داشته باشد .بـه
همین خاطر «در بیشتر پژوهشهای غربی و حتی داخلی نیز ،در سنجش سالمت معنوی،
حتماً به یک مﺆلفۀ جسمانی توجه شده است و این مسئله ،موجب میشـود کـه نگـاهی
محدود و ابزاری به معنویت و سالمت معنوی ایجاد شود ،این نوع نگاه؛ محدود نگری و
استحالۀ سالمت معنوی را نیز به دنبال خواهد داشت .اما سالمت معنوی در نگاه اسالمی
به دلیل پیوستگی ابعاد وجود انسان ،ضمن اینکه آثاری بر سالمت جسم دارد ،مـیتوانـد
اثری مستقل بر روح انسان نیز داشته باشد .لاا این حقیقت ،پژوهشگر اسـالمی را بـر آن
میدارد تا سـالمت معنـوی را در خـدمت روح و جسـم بدانـد و دامنـۀ تـأثیر آن را در
حوزهای فراتر از دنیا ببیند»( .اسماعیلی.)۴۴ :۱۰۷۶ ،
 .4عوامل تأثیرگذار بر سالمت معنوی
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 .3انگیزۀ رویکرد به سالمت معنوی
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ق
عامـل
در نگاه غربی ،بیشتر به اثر و نتیجه توجه میشود نه مﺆثر ،از ایـن رو بـه هـر
معنوی یا فرا مادی که اثر مثبتی بر جسم داشته باشد ،توجه میشود ،حتی اگر امری غیـر
توهمی باشد .برای مثال :آرامش یکی از مﺆلفههای مادی سالمت معنوی از نگاه
واقعی و ل
غربی است؛ استفاده از هر عاملی که این آرامش را به ارمﻐان آورد ،در این نگرش ،توجیه
پایر است اگر چه خرافه یا تفکری باطل باشد .به همین دلیل در نگاه غربی ،معنویـت و
دین دو مقولۀ جدا از هم تلقی میشود .درحالی که در نگاه اسالمی ،معنویت از دین جدا
نیست و هستیشناس قی دین اسالم ،هر پدیده ای را که به نحوی اثر واقعی داشته باشـد و
بتواند آن را تحلیل کند شامل میشود .در نگاه اسـالم ،مﺆلفـههـایی در حـوزۀ سـالمت
معنوی ارزشمنداند که از واقعیت و حقیقت برخوردار باشند ،نه صرفاً هر عاملی کـه بـه
نحوی آثاری بر جسم داشته باشد .البته باید یادآور شد که متفکران غربی از منبع ماورائی
معتبری که بتواند آنان را در این حوزه تﻐایه کند ،محرومنـد ،امـا در حـوزۀ اسـالمی بـا
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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وجود منابع ارزشمندی مثل قرآن کریم و روایات ارزشمند معصـومین (علـیهم السـالم)
دست پژوهشگر باز است.
حقیقت انسان

یکی از مهمترین مباحث فلسفه اسالمی از گاشته تا به حال ،مسئله شناخت حقیقت
انسان است( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،ب )۵۷ :انسان زمانی میتواند رشد کنـد کـه خـود را
بشناسد؛ چون نمیتوان یک موجود مجهول را رشد داد و یا درد و بیماری او را فهمید و
برای رفع موانع ،اقدامی صورت داد؛ زیرا مقدمه هر عملی ،علم به آن اسـت .لـاا عالمـه
معتقد است که« :غالب مباحث در این باره در دو محور حقیقـت انسـان و اوصـاف او و
دیگری غایت خلقت و سیر تکاملی انسان قرار دارد .انسـان بـا ماهیـت خـارجی خـود،
مرکب از روح و جسم (نفس و بدن) است که نفس او مجالی حق است و خداوند فقط
ق
مخلوقات خویش ،نماینده خود قرار داد و برای خالفت و جانشینی خویش
او را از میان

آدم علی صورته» را
ال تعالی َ
در زمین برگزید ،چنان که بسیاری از مفسران ،جمله «خلق هل ُ
به همین معنا تفسیر کردهاند ،زیرا زمین بر خالف عالم ق اعلی ،عالم تﻐییر و استحاله اسـت
و به موجب همین تﻐییر و تحول حکم ،همه اسمای الهی در زمین از او ﻇاهر میگـردد».
(همان )۵۷-۹۱ :فالسفه معتقدند که« :نفس انسان ،حقیقتـی اسـت کـه بـالقوه عـوالم و
نشئههای سهگانه وجود را داراست و در عین حال ،وحدت شخصی او محفوظ اسـت».
(مالصدرا )۱۱۹ - ۱۱۷ / ۷ :۱۷۹۱ ،و «اینکه انسان ،وجودی است که همه مراتب عینـی،
مثالی و حسی در او جمع شده و عوالم غیب و شهادت و آنچه در آنهاست ،در او پیچیده
شده است .پس او با عالم ُملكُ ،ملك اسـت و بـا بخـش ملکـوت ،ملکـوت و بـا عـالم
جبروت ،جبروت است .بنابراین ،حقی ق
قت انسان ،به سیرت و نفـس بـاطنی وی اسـت و
معنای انسان بدون لحاظ جنبه باطنی و نفسانی او ،حد تام نخواهـد بـود .پـس شایسـته
سطحی و ﻇاهر بینانه»( .همان)۹۱-۹۰ :
لاا ،عالمه جوادی برای شناخت انسان –که جزیـی از مسـایل جهـان بینـی اسـت-
روش وحیانی را بهترین و کاملترین روش میداند( .جوادی آملی۱۰۹۶ ،ج )۹۵ :و ایـن
روش را در تبیین ماهیت انسان و اینکه از کجا آمده و به کجا میرود و باید در چه راهی
گام بردارد ،بهترین معرفی میکند .لاا انسان شناسی وحیانی ،انسان را با گاشته (مبدأ) و
حال و آینده (فرجام انسان) ،آشنا میکند( .همان )۱۱۳ ،به همـین دلیـل از منظـر ایشـان
بدون تعریف شدن از سوی خدای سـبحان ممکـن نیسـت خـود را بشناسـد و هویـت
"حی متأل له" تعریف مـیکنـد؛
ببخشد .از این جهت ،انسان را بر مبنای دین جامع اسالم،
ل
یعنی موجود زنده ای که حیات او در تأل له وی تجلی دارد و تأل لـه ،همـان ذوب شـدن در
ﻇهور االهیت است(.جوادی آملی )۰۵ :۱۰۹۱ ،لاا شناخت مبدأ ،همان شـناخت معـاد و
شناخت معاد ،شناخت مبدأ است و ریشه همه شـناختهـا و تـاکرهای انسـان ،همـان
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است در تعریف هر پدیده و تحصیل معنای آن با نگاه واقع بینانه به آن نگریست ،نه نگاه
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معرفت خویش است .روشن است که عالمه تأکید بر انسان شناسی وحیانی دارد.
 .8انسان شناسی و طب

اهمیت انسانشناسی از جهات متعددی قابل بررسی است که برخی از آنها عبارتنـد
از« :مقدمه خداشناسی؛ طریق تهایب نفس؛ رهایی از آفات خودفراموشی؛ نقش آفرینـی
انسانشناسی در سایر علـوم( ».جـوادی آملـی ۱۰۹۶ ،ج )۶۱ :عالمـه جـوادی آملـی در
اهمیت انسان شناسی و نقش آن در طب و طبابت معتقد است:
اگرچه که حقیقت انسان مستقیماً در موضـوع ،محمـول ،مسـائل و قضـایای علـوم
تجربی حضور ندارد؛ خواه صبﻐه اقتصادی داشته باشـد یـا نـه؛ نظیـر :کشـاورزی،
دامداری ،پزشکی و علوم سالمت و یا علوم ریاضی و...؛ ولـی کـارآیی و کارآمـدی
این علوم در حوزه انسانی است ،از اینرو بـه انسـانشناسـی ،متلکـی هسـتند؛ زیـرا
ال
شناسنده و به کارگیرنده آنها انسان؛ و مورد بهرهوری آنها ،قلمرو انسـانیت اسـتمث ً
در پزشکی ،شناخت درد و درمـان و معالجـه انسـان ،بـدون انسـان شناسـی میسـر
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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نیست؛ زیرا همان گونه که سالمتیهـایی برتـر از حـد فرشـتگان بـرای او هسـت،
چنانکه قرآن درباره ابراهیم خلیل از سالمت قلب او بـا عظمـت یـاد کـرده اسـت».
(صافلات ۹۴ /و )۹۰بر همین منوال ،بیماریهایی در انسان یافت میشود که در هـیچ
حیوانی دیده نمیشود ( .همان)۵۱-۵۴ :

ایشان در ادامه بیان میگوید:
اگر انسان جهان را بشناسد و به تعبیری ،از علوم بشری طرفی ببندد؛ ولی خویشـتن
خود و پیوندش با جهان ،آینده و خدا را شناسایی نکند ،به جای اینکـه جهـان را در
متأسـفانه
خدمت بشر نهد ،بشر را در خدمت طبیعت دنیایی مـیگـاارد ،چنـانکـه ل
جنگ جهانی لاول و دوم و جنگهای ویرانگر منطقهای و محللی ،نشان مـیدهنـد کـه
بشر عادی بر اثر نشناختن حقیقت انسانیت ،جز از آثـار تخریبـی دانـش تجربـی و
ریاضی بهرهای نمی َبرد ،پس برای جامعه بشری ،هیچ امری ضروریتـر از شـناخت
حقیقت انسان نیست( .همان)۵۴ :

عالمه علت اصرار قرآن کریم بر معرفی انسان را اینگونه تبیین میکند:
زیرا اگر انسان خود را نشناسد ،یقیناً فریب میخورد و خطا میکند .قرآن کـریم بـا
شناساندن لﻐزشگاههای انسان مانند :شهوت و غضب یا وهم و خیال و نقاط ضعف
وجودیاش ،او را به خویشتن وی آگاه میکند و چگونگی غلبه بر شیطان و تهایب
نفس را به او میآموزد؛ به ویژه بر معرفی عداوت شیطان اصرار مـیورزد ،تـا آدمـی
صـبی لت بـه دنبـال
بداند با چه خطری روبهروست و چه شعله سوزانی از غضب و َع َ
اوست ( .انشقاق( )۶ /همان)۶۶ :

استاد جوادی آملی ضمن تبیین نقش انسان شناسی در طب میفرماید:
طبیب ،باید مرض را تشخی

دهد ،دارو را تشخی

دهد ،اما در مورد بیمار ،بایـد

بیمار را بشناسد که این بیمار ،انسان است و یـک روح ملکـوتی دارد و یـک جسـم
زمینی ،طبیب باید با انسانیت انسان هماهنگ باشد و ایـن امـر ،انسـان شناسـی الزم

پس میتوان گفت؛ چون موضوع سالمت و ابعاد آن ،انسـان اسـت ،درک درسـت از
حقیقت انسان ،علوم سالمت را در مسیر صحیح آن قرار میدهد .اما با دقت نظر در مبانی
طب مدرن و زیرشاخههای مختلف علوم سالمت« ،بدن» بحث میشود نه «انسان»؛ بـدن
جمع میلیاردها سلول است اماانسان ترکیب اتحادی دو بُعد جسمانی و روحانی است.
تاثیر و تأثر آن دو بُعد بر همدیگر ،موضوعی نیست که نادیده گرفته شود .لاا مشـکل
اصلی در طب مدرن ،جایگزین کردن «بدن» بجای «انسان» است.
 .2انسان شناسی و سالمت معنوی

شناخت درست و درک صحیح از حقیت انسان ،ارتباط و پیوندی ناگسستنی با دیگر
شناختها دارد .شناخت انسان ،مقدمه کمال ،مقدمه جهان شناختی ،مقدمه خداشناسی و
حالل مشکالت است .ریشـه بحرانهـای فـرا روی بشـر امـروز و موجبـات بیماریهـای
ل
اخالقی ،روحی-روانی و حتی بحرانهای زیست_محیطیی ،همین درک نادرست انسـان
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دارد تا این بیماریها شناسایی و سشس درمان شوند( .همان)۱۳۷ :
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از حقیقت خود ،کمال و سعادت حقیقی خود است .از این جهت ،عالمه جوادی معتقـد
رب هدایت میکنـد ،بـا شـناخت
است که« :مسئله معرفت نفس که انسان را به معرفت ل
حقیقت انسان ،پیوند عمیقتری دارد»( .جوادی آملـی )۱۱ :۱۰۹۱ ،ایشـان درتوضـیح آن
میفرماید که؛ «مجموع موجودات عالم خلق شدهاند تا به انسان در مسیر سعادت حقیقی
تقرب به خدای سبحان کمك کنند»( .جوادی آملـی۱۰۹۷ ،الـف )۷۷۵ /۱۱ :لـاا
او یعنی ل

پیوند ناگسستنی بین شناخت انسان با شناخت مبدأ هسـتی وجـود دارد و «ﻳﻜﻲ از مﺆلفه

های سالمت معنوی برخورداری از معرفت وﻳژه نسبت به خدا ،انسان و خلقت و رابطه
متقابل آنها مﻲ باشد»( .مرزبند )۹۱ :۱۰۷۱ ،بنابراین ،اصل در سالمت و ابعاد آن ،شناخت
انسان در ارتباط او با مبدأ هستی و شناخت مقصد انسان و راههـای دسـت یـابی بـه آن
است .نگارنده بر این باور است که مبانی حاکم بر طب مدرن -که متأثر از جهان بینـی و
انسان شناسی مادی غربی است -قادر نخواهد بود که اوال حقیقت انسان را دریابد و ثانیا
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

موانع موجود درمسیر سالمت روحی و معنوی اورا بشناسـد و ثالثـا راهکارهـایی بـرای

میکند و معتقد است که این انسان ،انسان مادی اسـت و حتـی همـین انسـان محـوری
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موجود ،جای خود را به «حیوان محوری» داده است( .جوادی آملی )۷۴-۷۷ :۱۰۷۳،لـاا

برون رفت از آن موانع و بحرانها ،به بشر امروزی عرضه نماید.
 .3تعریف انسان ما ّدی

عالمه جوادی آملی ،در سالهای اخیر بیشتر در مورد علم سکوالر و در مقابـل آن،
امکان علم دینی بحث کرده است .ایشـان ،قلـب سکوالریسـم را انسـان محـوری ذکـر

ق
مادی را اینگونه معرفی مینماید:
ایشان در یک تعریف دقیق،
انسان ل
جهان را سراسر ما لدی میداند و بر اساس همین اعتقاد نیز رفتار مینمایـد .بنـابراین
مادی بودن رفتار ،الزاماً به معنای تنپروری و لال تپرستی نیسـت؛ زیـرا بسـیاری از
ل
ما لدیون برای تأمین رفاه دیگران ،ایثار و فداکاری کرده و یا برای تهی له آزادی ،مسکن

و نان همنوعان ،ق
جان خود را نیز فدا مینمایند .پس ،ما لدی بودن رفتار این گروه ،بـه
این معناست که آرمانها و تالشهای آنها در محدوده حی ق
ات ما لدی انسانها است .دلیـل
این محدودیت نیز این است که آنها اعم از این که لال تطلب بـوده و یـا اهـل ایثـار
باشند ،هر امر غیرما لدی را معدوم میپندارند و در نتیجه ،تمـام اهـداف و روشـهای
آنها در همین محور خالصه میشود( .جوادی آملی۱۰۹۶ ،د)۱۹۷ :

ق
مـادی عبـارت اسـت از -۱
باعنایت به تعریف فوق ،و تحلیل آن ،ویژگیهای
انسان ل
مـادی بـودنش بـه معنـای
مادیت استوار است؛ -۰ل
مادی دارد؛ -۱رفتارش بر ل
جهان بینی ل
مادی بردن نیست؛ -۴ایثارش در جهت ماورام طبیعـت نیسـت؛-۷جهـان غیـب را
لات ل
مادی و محدود به دنیا است؛-۵بـه مبـدأ و معـاد
نمیپایرد؛ -۶اهداف و آرمانش ،صرفا ل
باور ندارد.
سالم ِ
ت جسمانی و روحانی قلب

پرورش روح باشد و به سالمت معنوی توجه نمـود؛ چرا کـه جـان ،فرمـانروای بـدن و
سالمت بدن در گرو سالمت جان و روح اسـت و انسان یک موجود ابدی است و مرگ
تنها پلی است که انسان از آن عبور می کند و به ابدیلت می رسد .پرهیز و سالمت بدن
واجب شرعی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که بدن ،تنها ابزار و مرکب است و
جان ما ،راکب این مرکب می باشد عالمه جوادی آملی در اهمیـت سـالمت جـان و راه
رسیدن به آن بیان میکندکه:
اگر قوای بیرونی انسان از سالمت برخوردار باشـد ،میتوانـد صـداها را بشـنود،
مناﻇر را ببیند ،بوها را استشمام کـن ،قـوای درونـی انسـان نیـز اگـر از سـالمت
برخوردار باشد ،میتواند صداهای معنوی را بشنود ،مناﻇر زیبـای آن را مشـاهده
کند ،رایحههای دل انگیز آن را استشمام کند .اینکه حضرت یعقوب 7از فاصـله
بسیار دور ،بوی یوسف 7را استشمام میکند(یوسف ،)۷۴/از دولت وجـود ایـن

عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی

در کنار توجه به سالمتق جسم ،باید به سالمت جان نیز توجه داشت؛ اساس کار باید
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شامه درونی است که بر اثر طهارت ضمیر و صفای باطن ،حاصل شده است؛ هـر
ل
شامه ملکوتی ،صبر دردمندانـه چنـدین سـاله الزم
چند برای باز شدن روزنه این ل
است .قدری از سوی بنده به طرف خدا رفتن الزم است تا امداد الهی از آن سوی
انسان سالك را بگیرد .نه ق
ق
صرف از این سو رفتن ،به تنهـایی مقصـد
بیاید و دست
رسان است و نه از آن سو آمدن و دستگیری کردن ،بیمقدمـه حاصـل میشـود...
پس اوالً :باید چشم و گوش درونی انسان ،سالم و گشوده باشد و ثانیاً :مقداری از
ائمه :میگوینـد :خـدا
این سوی ،رفتن الزم است .اینکه امیر مﺆمنان 7یا سایر ل
را میبینیم و سشس آنگونه خدا را معرفی میکنند ،بدان سبب است کـه چشـم و
گوش درونی آنان گشوده شد ،آنگاه قدری از این سوی رفتند و مـدد الهـی از آن
سوی به سراغشان آمد؛ هر چند بر اساس توحید افعالی ،هر کار نـافع و ُمثببَتـی از
ٍ
نعمة فمن هلال» (نحل( )۷۰ /جوادی آملی۱۰۹۹ ،ج/۱ :
ناحیه خداست« :ما بکم من
)۱۴۶-۱۴۹

بیماریِ جسمانی و روحانی قلب
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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چون انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است و هر یك از این دو بُعد ،دارای
ق
حواس ﻇاهری و باطنی نیـز،
قلب و حواس مخصوص به خود است و هر کدام از این
دارای سالمت و مرض مخصوص به خود است .عالمـه جـوادی در ایـن زمینـه بیـان
میکند که:
ق
قلب ﻇاهر ق
ی صنوبری شکل ،امراضی ویژه دارد که معالجه آن بیماریها ،بـه عهـده
قلب معنوی نیز ،ام ق
دانش پزشکی است .ق
راض مخصـوص بـه خـود دارد کـه قـرآن
کریم ،از آن به « َرین»« ،قُفل»« ،کقنان»« ،غقالف»َ « ،صرف»« ،طَ بع»َ « ،ختم»« ،ققساوت» و
امثال آن یاد میکند و عهده دار درمان آنهاست .رابطه بین بیمـاری و سـالمت قلـب
جسمانی و روحانی« ،عموم و خصوص من وجه» است؛ زیـرا ممکـن اسـت قلـب
جسمانی کسی در سالمت کامل باشد ،ولی بر اثر کفر ،نفاق یا فسق ،قلـب روحـانی
او بیمار باشد و ممکن است قلب جسمانی کسی بیمار باشد ،ولی قلـب روحـانی او
سالم باشد؛ چنان که گاهی هر دو قلب بیمار است؛ مانند کافری که به بیماری قلـب

ﻇاهری مبتالست ،یا هر دو قلب ،سالم اسـت؛ ماننـد مـﺆمنی کـه از سـالمت قلـب
جسمی نیز بهرهمند است( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،الف)۱۱۵-۱۱۹ /۱ :

شامه و ذائقه ﻇاهری و
این سالمت و بیماری و نسبت بین آنها درباره سامعه ،باصره ،ل
باطنی انسان نیز مطرح است .هرچند بین قلب جسـمانی و روحـانی از نظـر سـالمتی و
بیماری ،رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است ،اما ،سالمت قلب روحانی(قلـب
سلیم) مهمتر و تأثیر آن بر سایر ابعاد بیشتر است؛ زیرا خاستگاه سالمتی حقیقی در قلـب
طیب و سلیم است و ناخوشیهای روحی -روانی و معنوی نیز از قلب ناپاک سرچشمه
میگیرد .لاا مرکز و معدن سالمتی ،درون انسان است ،چه بسیار ناراحتیهای جسمی که
ناشی از قلب ناپاک و افکار ناسالم است.
عوامل سالمت معنوی

فلســـفۀ زندگﻰ در حرکت تکاملﻰ خالصه مـــیشـــود و انسانﻰ که در این مسیر حرکت
مﻰنماید ،از معیار آرمانﻰ سالمت فکر برخوردار است و به هر مقدار که از این مسیر
فاصله داشته باشد ،از سالمت روانﻰ و معنوى دور است .لاا حیات طیبـه ،همـان حیـات
آرمانی است که انسان با محور قرار دادنش ،میتواند به آن دست یابد .شایسته است کـه
در ادامه به مهمترین عوامل ایجاد کننده سالمت معنوی از منظر آیـت هلال جـوادی آملـی
خواهیم پرداخت.
 .8سالمت عقیده

پرسش اساسی این است که ریشه رستگاری انسان در دنیا و آخرت چیست؟ عالمـه
جوادی آملی ،سالمت عقیده را ریشه رستگاری فرد در دنیا و آخرت بیان میکند .ایشـان
با تشبیه انسان به کوه؛« عقیده را قله؛ اخالق را سینه؛ و اعمال را دامنه کوه انسانی معرفـی
کرده است و آن امور سه گانه(عقیده-اخـالق و اعمـال) را ق
"جبقلـی" انسـان مـینامنـد».

عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی

در آیین حیات بخش اسالم ،ســـالمت معنـــوی از اهمیت خاصﻰ برخوردار است و
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(جوادی آملی )۰۴۷ :۱۰۹۱ ،اگر خدای ناکرده عقیده انسان صالح نباشد ،حتی اگر عمـل
فرد هم ،عمل به ﻇاهر نیکویی باشد ،باز باعث تقویت آن عقیدۀ فاسد خواهد شـد؛ زیـرا
ایشان معتقد است که«:اعتقاد ،اصل هویت انسان را میسازد» ( .جوادی ۱۰۹۷ ،الـف/۶ :
نبـوت کـه بـه عمـل صـالح بینجامـد».
 )۷۷۷و اعتقادیعنی «اعتقاد به خداوند و معـاد و ل
(جوادی آملی۱۰۹۷ ،ج )۱۴۴ :لاا از نظر ایشان ،ممکن اسـت کسـی اهـل نمـاز و روزه
باشد ،اهل خیر و صالح باشد ولی چون عقیدهاش ،عقیدۀ فاسدی است ،همین کارهـای
خیر به صورت آب زالل به پای ریشۀ فاسد میرود! مگر خوارج اهل عبادت نبودند؟ لاا،
اگر ریشه فاسد بود ،همین عمل صالح به منزله آب زالل و فراوان اسـت کـه آن میـوه را
تلختر میکند .بنابراین برای برخورداری از عقیده سالم و تقویت آن ،خداونـد در سـوره
«عصر» برای رهایی از خطر خسران ،چهار رکن ذکر مـیکنـد .۱ :اعتقـادات صـحیح .۱
اعمال صالح  .۰سفارش به حق (که همان اعتقـادات صـحیح و اعمـال صـالح اسـت) .۴
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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سفارش به صبر و مصابره (که خود از اعمال صالح فردی و جمعـی اسـت) »( .جـوادی
آملی۱۰۹۹ ،الف .)۵۵۵ /۱۶ :در یک تحلیل مختصر ،فعلی که فاقد ُحسن فـاعلی باشـد،
رشد دهنده عقیده فاسد است و عمل فاقد نیت الهی ،صالح نیست.
ال
 .2حب ل ّ

معیار سعادت و سالمت حقیقی ،محبت به خدا است .قرآن کریم در آیـات فراوانـی
ایمان و تقوا (عقیده و ق
عمل صالح) را که همان حسن فاعلی و فعلی است ،معیار سعادت
معرفی کرده است .عالمه جوادی نیز با تقسیم نیت به فقهی و کالمی؛ نیـت
دنیا و آخرت ل
برتر را ،نیت کالمی میداند که در قلب انسان ،احدی جز خدا نباشـد .دارنـده دو عنصـر
اساسی(حسن فاعلی و فعلی) ،یقیناً به بهشـت مـیرود و از عنایـت و رحمـت خـاص
پروردگار برخوردار اسـت»( .جـوادی آملـی )۰۵ /۱۱ :۱۰۹۵ ،ایشـان در تشـریح نقـش
محبت به خدا در پاکی روح میفرماید:

قرآن کریم ،مهمترین راه نزاهت روح را سالمت دل از محبت غیـر خـدا میدانـد و
میفرماید :تنها کسانی در قیامت از گزند عااب آن روز مصونند کـه بـا قلـب سـالم
وارد صحنه قیامت شوند« :یوم ال ینفع مال وال بنـون إالل مـن أتـی هلال بقلـب سـلیم»
(شعرام ۹۷ ،ـ  )۹۹در قیامت معلوم میشود که نه تنها مال و فرزند ،بلکه غیر از قلب
سلیم و مط لهر از غبا قر ماسوا ،هیچ چیزی نافع نیست( .جوادی آملـی۱۰۹۹ ،د-۱۰۰ :
 )۱۰۱درباره ابراهیم خلیل 7نیز میفرماید« :إذ جام ربله بقلب سلیم» (صـافلات)۹۰ ،

و قلب سلیم ،قلبی است که به تعبیر برخی روایات ،محبت هیچ کس جز خدا در آن
نباشد« :القلب السلیم اللای یلقی ربله ولیس فیه أحد سواه» (کلینـی )۱۶ /۰ :۱۰۶۷ ،از
این رو ،از نظر عالمه «جمع بین محبلت یا تعلق بـه غیـر خـدا و بـین نزاهـت روح،
میسور و ممکن نیست؛ زیرا هر عالقهای که به غیر خدا باشد ،غباری بر روح اسـت
و جان غبارآلود ،راهی به حریم خدا ندارد( .» .جوادی آملـی۱۰۹۹ ،د )۱۰۰ :از ایـن
جهت است که عالمه جوادی« ،رابطه دنیا و آخرت را متقابل میداند کـه در وجـود
نسیان متقابل دیگری شده که جمع آن دو در محور شـوق و گـرایش درونـی -کـه
خود وجود خارجی محسوب میشود -میسور نیست( .جوادی آملـی۱۰۹۶ ،ب/۷ ،
)۱۰۰-۱۰۴

با نگاه اجمالی بر نوع تفکرات اندیشمندان مادی مسلک غربی ،روشن میگردد کـه
وقتی همه آرمانها ،دنیوی و مادی است ،دیگر حب هلال ،موضوعیت ندارد و این در حالی
است که سالمت روح و معنویت درانسان ،در گرو ارتباط ناگسستنی و پیونـد وجـودی
مخلوق با خالق است.
 .3عمل صالح

در آیات قرآنی ،غالبا بعد از ایمان ،عمل صالح ذکر شده است؛ زیرا عمل صالح ،نتیجه
ایمان راستین است .حال پرسش اصلی این است که عمل صالح چیست؟ عالمه جوادی
حجت آن عصـر،
در این زمینه میگوید« :عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با ل

عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی

خارجی با هم جمع نمیشوند؛ زیرا توجه به یکی و انبعاث نفس به سـوی آن ،مایـه
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ق
حجت قبل از آن کـه شـریعت و
یعنی دین آن زمان و وحی و رسالت آن دوران باشد ،نه
منهاج آن منسوخ شده است»( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،الف )۶۱ /۱ :در حقیقت ،شرط اینکه
یک عمل صالح باشد ،همان سالمت در عقیده و ایمان به شریعت زمـان مکلـف اسـت.
پاك ،پیشتاز ،و ق
عمل صـالح ،تـابع عقیـده اسـت و آن را از
عالمه معتقد است که« :عقیده ب
پشتسر کمك میکنـد؛ یعنـی عمـل ،فـرع معرفـت و ایمـان اسـت»( .جـوادی آملـی،
است

۱۰۹۷الف )۶۷۹ /۴ :ایشان در تعلیل آن میفرماید« :معرفت دستمایه عبادت خال
ق
عبادت خال مایه شکوفایی معرفت .هر درجهای از علم ،مرتبهای از عبادت را در پی
و
دارد و هر عبادتی ،باعث شکوفایی مرتبهای از مراتب معرفت است .پس روح و حیـ ق
ات

عمل ،معرفت است و بر همین اساس ،ترفیـع درجـه مـﺆمن در گـرو معرفـت اوسـت».
(جوادی آملی۱۰۹۹ ،ج )۱۵۰ /۵ :در اهمیت عمل صـالح مـیتـوان گفـت کـه« :هـدف
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

آفرینش این است که جامعه انسانی ،عاقل شود»( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،ه )۰۱۳ :و عالمـه
در تبیین عقل میگوید که«:مقصود از عقل ،عقل عملی است که با ق
صرف درس خوانـدن

هر عملی که دارای حسن فاعلی و فعلی باشد ،عمل صـالح نامیـده مـیشـود .بنـابراین،
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انسان سالم ،همان انسان عاقل است و جامعه سالم هم ،همان جامعه معقول است.

به دست نمیآید .آموختن دانش ،عقل نظری را کامل میکند؛ لاما عقل عملـی بـا تمـرین
مکرر عمل صالح ،به کمال میرسد»( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،و)۱۱۷ :
ل
با دقت در تعابیر عالمه ،راز تأکید ایشان بر عقل بدست میآید؛ زیرا از منظر ایشـان،
عقل ،عصاره علم صائب و عمل صالح است و مقدمه عمل صالح ،عقیده سالم است .پس

 .4تهذیب نفس

از منظر عالمه جوادی ،سالمت نفس به تزکیه آن است و تزکیه نفس بـه امـر نفسـی
محدود نمیشود ،بلکه امر فعلی نیز هست؛ یعنی باید با تزکیـه عقـل ,مسـیر و جهـت را
تعیین و بـر مبنـای آن حیـات انسـانی را بـه دسـت آورد( .جـوادی آملـی)۹۷ :۱۰۷۱ ،

راهکارهای تهایب نفس از دیدگاه عالمه جوادی عبارتند از:
 )۱عاقل شدن؛ عالمه معتقد است که بهترین توشه راه ابدیت ،علم صـائب و عمـل
صالح است که عصاره این دو ،همان عقل است و بهترین راه عالقم شـدن ،خداشناسـی و
نزدیكترین طریق خداشناسی ،خودشناسی است .بر این اساس ،مبحث انسانشناسی که
با شناخت جان آدمی و فضیلت ،رذیلت ،سعادت ،شقاوت و بـا جـالل و جمـال انسـان
پیوند دارد ،هم جنبه علمی و هم صبﻐه عملی یعنی تزکیه و تهایب دارد و سـودمندتر از
دیگر مباحث است؛ زیرا اگر انسان خود را نشناسد ،یقیناً فریب میخورد و خطا میکنـد.
(جوادی آملی۱۰۹۶ ،ج )۶۴-۶۷ :لاا ایشان ،خودشناسی را راه طهارت نفـس مـیدانـد:
«چنین معرفتی هم در تزکیه عقل نظری و هم در تزکیه عقل عملی و هم در تضحیه ق
نفس
مسول و ا لَمار و هم در تسویه مجاری ادراکی و تحریکی دیگر ،سهم تعیـین کننـده دارد».
ل
 )۱رجوع به قرآن :عالمه جوادی در توضیح آن میگوید:
راهنمایی قرآن کریم برای تطهیر روح از این جا شروع میشود که انسان ،نیازمند بـه
پناهگاه است .اصل نیاز انسان برای او مشهود است .هر کس میداند کنتـرل علـل و
عوامل رخدادهای جهان ،از قدرت او خـارج اسـت ،همـان گونـه کـه فقـر و غنـا،
سالمت و مرض ،نشاط و اندوه ﻇاهری و جسمی در اختیار خود انسان نیست؛ زیرا
پیشبینی حوادث و تعدیل و کنترل آنها در اختیـار او نیسـت .بنـابراین ،تـوانگری و
تهیدستی ،اندوه و نشاط ،سالمت و بیماری و مانند آنها مقدور او نیسـت ،گرچـه او
میکوشد ولی برابر خواسته خود موفلق نمیشود .انسان میخواهد سـالم ،مسـرور و
توانگر و توانمند روحی باشد ،لیکن ،تعدیل حوادث و پیش آمدهای جهان ،مقـدور
او نیست .قهراً تهی له این اوصـاف هـم در اختیـار او نخواهـد بـود( .جـوادی آملـی،
۱۰۹۹د)۱۰۰-۱۰۴ :

این بیان عالمه ،مستفاد از متن قرآن کریم است که خود را شفای دلها معرفـی کـرده
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(همان )۶۷ :پس اولین راه تهایب نفس از خودشناسی میگارد.

11

است .ایشان با بیان اینکه راه تهایب نفس در قـرآن اسـت ،مـیگویـد« :قـرآن کـریم بـا
شناساندن لﻐزشگاههای انسان مانند شهوت و غضب یـا وهـم و خیـال و نقـاط ضـعف
وجودیاش او را به خویشتن وی آگاه میکند و چگونگی غلبه بر شیطان و تهایب نفس
را به او میآموزد؛ به ویژه بر معرفی عداوت شیطان اصرار میورزد ،تا آدمی بداند با چـه
صبی لت بـه دنبـال اوسـت( .سـوره
خطری روبهروست و چه شعله سوزانی از غضب و َع َ
انشقاق( » )۶/جوادی آملی۱۰۹۶ ،ج )۶۷ :به همین علت است کـه در روایـات «مـراد از
ق
فرمان (فاقبتلوا أنفسکم) به
قتل در «موتوا قبل أن تموتوا» ،همان تهایب نفس است؛ یعنی
معنای «فاقبتلوا أهوائکم» یا «فاقبتلوا شهواتکم» است .چنین قتلی مناسب با توبـه ،نـدامت،
عزم و جبران مافات حاصل میشود»( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،الف)۴۶۶ /۴ :
 )۰نیت الهی :عالمه جوادی در اهمیت انگیزه الهی داشتن در انجام کارها میفرمایـد
که« :مهمترین عامل در تهایب نفس آن است که هر عمل عبـادی ،فقـط بـرای تحصـیل
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

رضای خدای سبحان انجام شود ،نه برای رسیدن به منافعی که بر آن عمل مترتب اسـت.

 )۴پندگرفتن از تاریخ :احوال گاشتگان و عبرت گرفتن از آنـان فوایـد بسـیار دارد و
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عالمه جوادی آن را تا حدودی فطری میداند به طوری که در ارتکاز همه افراد هست که

البته منافع عبادات ،فواید اعمال عبادی است نه علت غایی و هـدف نهـایی عمـل .بلکـه
غایت متوسط است و برای ترغیب اوساط از بندگان است»( .جوادی آملی)۰۵۱ :۱۰۹۴ ،
پس معیار سالمت قلب ،تنها محبت خداست و راهی که پیمودن آن ،مایه تزکیه نفـس و
نزاهت روح است و انصراف از آن مایه تیرگی روح میشود.

«تاریخ تکرار میشود» ،از این رو خداوند گاهی به سـیر و سـفر در زمـین و دیـدن آثـار
ق
األرض ثُـم
باستانی و عاقبت ستمگران و تکایب کنندگان دستور میدهد« :قُل سیروا ف قی
ق
المک َِّابین»( .جوادی آملی۱۰۹۶ ،الف)۰۴۶ /۱۳ :
انظُ روا کَی َ
ف کانَ عاقبَ ُة ُ

موانع سالمت معنوی
 .8عقیده باطل (شرک)

عالمه جوادی آملی بر این باور است که « :ق
اساس حیـات انسـان را عقیـده او تـأمین
میکند؛ عقیده حق ،کارهای بد گاشته را جبران میکند و عقیـده باطـل ،کارهـای خیـر
گاشته را باطل میکند»( .همان )۷۹۰:در متون روایی آمده اسـت کـه؛ مشـرك یـا ملحـد
دارای سوابق بتپرستی و ارتکاب گناهان بزرگ ،اگر مسلمان شود همه بـدیهای او کـه
جب ما کان قبلـه» (قمـی،
مهمترین آن شرك به خداست ،بخشوده میشود« :إنل اإلسالم ی ل
 )۱۵ /۱ :۱۴۳۴ایشان در ادامه بیان میدارد که« :بنیانگاار انقالب اسالمی ایران با الهـام از
قرآن و مکتب پیامبر اکرم 6و اهلبیت عصمت و طهارت :با اهتمام به اصل توحید
و رویکرد جامعه به آن ،توده مردم را رهبری میکرد .ایشان با بنان و بیان خویش همواره
و شرك را سرچشمه بدبختی میدانست»( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،ب)۱۷۱:
لاا میتوان گفت که ریشه بدبختی انسان و همه اختالفات ،همین عقیده باطل است؛
زیرا وقتی عقیده باطل باشد ،عمل صالحی وجود نخواهد داشت و ایمان و عمل صـالح،
دو رکن سعادت و سالمت انسان است در نتیجه ،اعتقاد به توحید و نفی شرک ،جامعه را
سالم و آن را در مسیر سکون و آرامش و بالندگی قرار میدهد.
 .2فسق (حجاب مستور)

گناه و خطا با درون و حقیقت انسان ،سازگار نیست؛ زیرا انسان دارای فطرت و ذات
پاک الهی است .لاا قرآن کریم گناه را عامل کدر شدن قلب میداند که ادامه آن ،انسان را
دچار شك و ریب میکند و سرانجام ،محروم شدن از آیات انفسی؛ بلکـه محرومیـت از
آیات آفاقی را در پی دارد»( .جوادی آملی )۱۶۷ :۱۰۹۰ ،گناه یک حجاب پنهان و امـری
معنوی و نادیدنی است و بر قلب انسان مینشیند و مانع فهم معارف میشـود .از بیانـات
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استاد جوادی آملی چنین برمیآید که:
این حجاب در مقابل نیروی ادراکی قـراردارد؛ چنانکـه اگـر منظـور از نیـروی
ادراکی ،ادراک ﻇاهری باشد ،حجاب آن نیز ،امور مادی و ﻇاهری اسـت و اگـر
منظور نیروی ادراکی باطنی و معنوی باشد ،حجاب آن نیز ،باطنی اسـت .ماننـد:
دیدن ،که امری مادی است ،دیوار ،مانع و حاجب است که آن هم مـادی اسـت.
گاهی رذیلتها حجاب میشوند تا بسیاری از شنیدنیها و دیـدنیهای معنـوی و
شهودی درک نشود .گناه بزرگترین حاجـب و مـانع اسـت؛ یعنـی خـود گنـاه،
حجاب است و با تکرار گناه ،این حجاب ممتـد و پیوسـته مـیشـود( .جـوادی
آملی۱۰۹۹ ،ه)۱۳۳-۱۳۱ :

در انجام گناه برای رسیدن به یک هدف ،دو خطر وجود دارد  )۱دست به گنـاه زدن
زودتر از هر چیز ،مقصد و مقصود شخ

را از بین میبرد )۱ .سریعتر از هر چیز ،انسان

را بدست خطر میسشارد؛ زیرا بین انسان و هدف او ،صراط مستقیم فاصـله هسـت ،نـه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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راههای انحرافی .پس از غیر خدا و راه غیر از او ،کاری ساخته نیست .بنـابر ایـن ،گنـاه،
قلب را ضیق و مریض میگرداند که در این حالت ،هرچیزی در آن جای میگیـرد ،جـز
خدا؛ این چنین انسانی ،به حیات طیبه قرآنی راهی ندارد و دارای حیات حیوانی است ،نه
حیات عاقالنه.پس درگناه ،توقف و نرسیدن به مقصد و مقصود نهفته است.
 .3اشتغال به دنیا

در اینکه ،رأس کل خطایا ،دنیا طلبی است ،شکی نیست؛ زیرا قلبی که محبت خـدا
در آن نیست ،دنیا جای آن را میگیرد .عالمه جوادی بر این باور است که اگـر انسـان
محجوب و مشﻐول نباشد ،به درک لاتهای معنوی میرسد .ایـن رفـع حجـاب بـرای
کافران در دنیا میسر نیست ،مگر هنگام قبض روح .ولی برای مﺆمنان ،رفع حجاب در
همین دنیا ممکن است و اگر اعتقادات صحیح ،اخالق خوب و اعمال صالح را ادراک
نمیکنند ،بخاطر اشتﻐال فراوان به امور دنیوی اسـت( .جـوادی آملـی۱۰۹۷ ،الـف/۱ :

 )۴۹۶از این رو ،در روایات از «بخل و ثروت اندوزی به دشمن درونـی تشـبیه شـده
است که در جان انسان سنگر گرفته است و پیوسته به سوی او تیر میاندازد»( .جوادی
آملی۱۰۹۹ ،الف)۷۱۱ /۵ :
بنابراین به عنوان یک اصل پایرفتنی میتوان گفت که :هرچه انسان ،بیش از حد بـه
یک ساحت (جسم و دنیا) توجه نماید ،باعث مـیگـردد کـه از دیگـر سـاحات (روح و
آخرت) غفلت بورزد .لاا ،نگاه جامع به انسان و جهان ،مانع تفـریط و افـراط انسـان در
توجه به جسم و دنیا میشود ،اساسا تعادل انسان ،در تعادل عقل نظری و عملی اسـت و
این همان سعادت قوای انسان خواهد بود و چنین انسانی ،در جریان روبه تکامل هسـتی
قرار میگیرد و از حیات ابتدایی پوست کنده و جامـه حیـات طیبـه و معقـول را بـر تـن
میپوشاند.
عالمه جوادی آملی سالمت بدن را در گرو سالمت جان و روح میداند و انسان فقط
بدن نیســت و جا قن ما فرع بر بد قن ما نیســت ،بنــابراین ما جانی داریم که فرمانروای بدن
است .ایشان در خصوص موضوع پرخوری و بد خوری میفرمایند« :کم خـوری ،مـادام
که به زیان دستگاه گوارش منتهی نگردد ،در تزکیه روح ،سـهم بسـزایی دارد»( .جـوادی
آملی۱۰۹۷ ،الف )۷۱۶ /۴ :ایشان در اهمیت و نقش کم خوری در مسیر تکـاملی انسـان
میفرماید« :کمخوری و رعایت اعتدال از بهترین راهها در پیمـودن مسـیر کمـال اسـت،
چنانکه پرخوری از بزرگترین موانع رسیدن به کمال بهشمار میآید .سالك بـودن ،کـم
ق
ملکـوت عـالم
خوری و دوری از پرخوری و بدخوری است که انسـان را بـه مشـاهده
میرساند»( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،الف )۱۷۶-۱۷۵ /۷ :زیرا در پرخوری اشـتﻐال روح بـه
بدن زیاد شده و همین مسئله ،مانع توجه نفس به ملکوت خواهد شد( .حسن زاده آملی،
 )۱۷۹ :۱۰۵۱ایشان انسان روزه دار را مثال میزند کـه « :شـبیه بـه فرشـتگان میشـود و
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 .4پرخوری (مانع سالمت جان)
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غاای او چون فرشتگان ،جز تسبیح و تحمید حضرت حق تعالی چیز دیگـری نیسـت».
صـحت ،بـا
(جوادی آملی۱۰۹۹ ،الف )۱۷۶-۱۷۵ /۷ :از این رو ،در ادامه میفرماید که « :ل
پرخوری جمع نمی شود؛ «ال تجتمع ق
الصح ُة والنَ َه ُم» و بیماری ،با کم خوری جمـع نمـی
گردد؛ «الیجتمع الجوع والمرض» و تصمیم و عزم ،با ولیمه خوری مسـتمر جمـع نمـی
وول قیم ٌة» و سالمت ،جز از ق
راه کم خوری و پرهیـز از پـر خـوری
شود؛ «ال تجتمع َع قزیم ٌة َ
الصحة إالل ق
حاصل نمی گردد؛ «ال تنال ق
بالحمیَة» »( .آمدی۰۶۷-۰۵۶ /۶ :1631 ،؛ جـوادی
ل
آملی۱۰۹۶ ،ب)۱۰ /۷ :
در بیان عالمه جوادی آملی ،نکته ﻇریفی نهفته است؛ بدخوری .به نظر میرسد علت
شلوغی بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور را پرخوری و بد خوری مـیدانـد( .همـان)
اگر پرخوری لات بخش است ،همین لاات کوچک دنیوی ،حجابی اسـت بـرای درک
لاتی برتر به نام فطانت و هوشمندی؛ چنانکه حضرت امیر 7میفرمایند« :البطنة تحجب
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

الفطنة» (کلمات قصار)

قاس» از همین ریشه است( .راغب اصفهانی )۶۵۱ :۱۴۱۱ ،و «قسوة» بـه معنـای؛ رفـتن
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نرمی و دلسوزی از دلها است (.طبرسی )۱۵۷/۱ :۱۰۵۱ ،و در اصطالح «هرگـاه قلـب و

 .5قساوت قلب

ق
گناهان قلبی که انسان را از پیمـودن راه سـعادت بـاز
از جمله بیماریهای معنوی و
میدارد و به ورطه هالکت میکشاند ،قساوت قلب است« .قسـاوت» در زبـان عربـی از
شدت و صالبت است .سنگ سخت یـا «حجـر
ریشه «ق ََس َو» در لﻐت ،به معنای؛ غلظت ،ل

دل انسان از نرمی ،رقت و احساس رحم خـالی شـود ،قسـاوت و سـختی در آن جـای
میگیرد .در این حالت ،انسان ،حق را نمیپایرد و برای آن خاشع نمیشود ،اندرز و اناار
در او اثری نمیبخشد و مناﻇر رقت انگیز مثل :آه مظلوم ،ناله یتیم و پریشانی تهیدسـتان،
هیچ اثری در او نمیگاارد و آنهـا را نادیـده و نشـنیده گرفتـه ،هماننـد حیـوانی از آنهـا

میگارد»( .دستﻐیب شیرازی )۰۰۱/۱ :۱۰۹۴ ،آیات متعددی از قرآن مجید و نیز روایات
معصومین 7نشان دهندۀ این است که «قلب» ،مرکـز تﻐییـر و تحـول انسـان مـیباشـد؛
بنابراین ،هر گونه اصالح و تﻐییر در رفتار ،مشروط به اصـالح و تﻐییـر در قلـب اسـت.
(دهقان پور)۱۰۹۷:۱ ،
عالمه جوادی در زمینه ریشه حقیقی قساوت قلب میگوید« :قلب َمعهـد معرفـت و
ضـد
َم بهد محبلت است و بهترین معروف و عزیزترین
محبوب ،خداسـت .هرکـاری کـه ل
ب
معرفت الهی و مباین محبت خدا باشد یا مانع آن گردد ،قلب را به صورت قالَب سـرد و
قاسی در میآورد»( .جوادی آملـی۱۰۹۷ ،الـف )۱۴۹ /۷ :و «ثمـره ق
تلـخ قسـاوت قلـب،
بیپروایی از ارتکاب گناهان بزرگ و کوچك است .قسیالقلب ،هم با دیـن خداونـد بـه
مبارزه برمیخیزد و هم به خلق او خیانت و ستم میکند»( .جوادی آملی۱۰۹۷ ،الف/۱۱ :
چنانچه ادامه یابد ،قلب مرده میشود و از قلب مرده ،هرکاری جز محبت خدا بر میآید.
 .6جهالت علمی و عملی

علم ،اگر مطابق با واقعیت باشد ،نور و روشنایی است .اما علم تک بُعدی در دیـدگاه
عالمه جوادی ،حجاب انسان میشـود .در توضـیح آن مـیفرمایـد« :مهمتـرین حجـاب
ق
مادی از جملۀ آن است و سختترین
معرفت ،جهل علمی است که حس و تجربه گرایی ل
ق
تعصب خام نیز از جمله آن اسـت»( .جـوادی آملـی،
سد ایمان ،جهالت عملی است که
ل
۱۰۹۷الف )۰۴۷ /۶ :پس جهل ،مانع شناخت است .ایشان ،جهل را ضد حکمت نظـری
میداند و تعصب از روی جهالت را ،نابود کننده دین معرفی مـیکنـد( .جـوادی آملـی،
۱۰۹۷ج )۱۳۱ :لاا ،در روایت نیز گمراهی و ضاللت ،پی ق
امد جهل انسان به خویش تلقلـی
شده است( .جوادی آملی )۱۹۱ :۱۰۹۰ ،ریشه بسیاری از انحرافات و مشکالت اجتماعی
انسانها در جهل ،نادانی و بی دانشی است .امام علی 7میفرماید« :من لم یعرف نفسـه،

عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی
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بَ ُعد عن سبیل النجاة و خبط فی الضالل و الجهاالت»؛ (آمدی )۴۱۶ /۷ :1631 ،کسی کـه
خود را نشناسد از راه نجات دور شده است و در گمراهی و نادانیهـای فـراوان گرفتـار
آمده است.
به نظر نگارنده ،در واقع ،این جهل ،مصداق جهل ُمرکب است و ایـن نـوع جهالـت،
پیچیده است .لاا ،بیشتر موجبات لﻐزش انسانها را فراهم میسازد؛ زیـرا صـاحب آن بـر
ناآگاهی خود واقف نیست که در پی رفع آن باشد(مانند نـوع تفکـر غربـی از ماهیـت و
حقیقت انسان).انحصار کردن راه کسب علم به علوم تجربی ،نوعی جهل تلقی میگردد.
این مکتب تجربه گرایی ،تفکر غالب بر علوم مدرن پزشکی و علـوم سـالمت در غـرب
است.
درد و درمان حقیقی

استاد جوادی آملی ،سالمت معنوی را ارزش و مرض معنوی را ضـد ارزش معرفـی
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷
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میکند و چون موصوف هر دو ،قلب و جان انسان است(جوادی آملی۱۰۹۹ ،ز )۷۳:و از
طرفی ،چون اصل انسان ،روح است ،پس سالمت روح مهمتر از سـالمت بـدن اسـت و
بیماری دل شدیدتر از مرض جسم است ،لاا در دیدگاه ایشان ،شناخت بیمـاری روح و
معرفت داروی آن و آشنایی با کیفیت درمان ،تا نیل به شفای کامل ،از رهنمودهای قـرآن
کریم است( .جوادی آملی ،بی تا )۷۵ /۱ :ایشان در ادامه علـت کـم پـرداختن قـرآن بـه
بیماریهای جسمانی را بیان میکند« :در قـرآن کـریم در مـورد بیماریهـای جسـم کمتـر
پرداخته و بیشتر امراض روحی را بیان کرده است و شناخت و درمان آنرا هم فرا طبیعـی
ذکر میکند و وابسته به شناخت بُعد مجرد او میداند»( .جوادی آملی )۹۴ :۱۰۹۱ ،ایشان
بر مبنای قرآن به بیماری قلبی برخی افراد اشاره میکند ،کسانی را که بـا شـنیدن صـدای
نامحرم تحریك میشوند و به طمع مـیافتنـد ،گرفتـارانی از ایـن دسـت مـیشـمارد و
همسران پیامبر را از نازك کردن صدای خویش در مقابل آنها بر حار مـیدارد( .احـزاب،

( )۰۱همان )۱۱ :یا بیماری نفاق که از ضـعف عقیـده و فتـور ایمـان اسـت( .بقـره،۱۳/
احزاب )۱۱/عالمه معتقد است که« :برای عالج چنین موجودی ،باید راه درمان را چنـان
پیمود که بدنش در خدمت روح ملکوتی او قرار بگیـرد و ایـن حقیقـت در دامشزشـکی،
بدن طبیعی نسبت به حقی ق
مفهومی ندارد؛ زیرا ق
قت انسـان بـیش از سـایه ای بـه حسـاب
نمیآید و سرانجام هم پوسیدنی و تﻐییر و تبدیل شدنی است»( .جوادی آملـی۱۰۹۶ ،ج:
)۵۴-۵۷
با دقت در بیانات فوق ،نکته ﻇریف؛ اما اساسی بدست میآید که مشکل اصلی طب
مدرن در نوع نگاه به انسان ،همان نگاه دامشزشک به موضوع درمان(جسم حیـوان) خـود
است؛ یعنی انسان را با بـدن و جسـم یکـی دانسـتن ،کـاری کـه دامشزشـک مـیکنـد و
راهکارهای پیشنهادی در این زمینه موثر واقع نخواهد شد؛ زیرا نه درد شناخته میشود و
بنابراین اگر کسی حقیقت انسان را ق
جان او بداند «أصل اإلنسان لبله» (شـیخ صـدوق،
ق
موجود ملکوتی را بـر اسـاس هسـتیشناسـی توحیـدی بشناسـد و
 )۰۰۷ :۱۴۰۴و این
هستیشناسی توحیدی را در سایه معرفت خدا شکل بدهد ،در معالجه انسان هرگز او را
با دام ،یکسان نمیبیند و سخن از بیماریهای مشترك بین انسان و دام به میان نمیآورد و
برای شناسایی درمان انسان ،به حیوانات آزمایشگاهی ،متوسل نمیشود و از هر دارویـی
استفاده نمیکند؛ زیرا هر غاا و داروی ناپاك و مصرف شده به وسیله انسان ،در دو ق
قوس
ق
صعود او ،تأثیر اساسی و ﻇهوری تﻐییرناپـایر دارد .بنـابراین ،هـر غـاا و داروی
نزول و
ق
تنزل کـرده و بـه صـورت ن ق
سـل او
ناپاك و مصرف شده به وسیله انسان ،در قوس نزول ،ل
ﻇهور میکند و فرزندانی ناصالح ،تحویل میدهد .بر همین اسـاس امـام صـادق 7مـال
حرام را در نسلهای آینده انسان ،مﺆث لر میدانند و میفرمایند« :کسـب الحـرام یبـین فـی
الال لریة» (محمدی ری شهری )۱۱۵ /۱۳ :۱۰۹۷ ،در ق
قوس صعود نیز همین غاا و داروهـا
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به اندیشه ،تبدیل میگردد .هرگز خوردنیها و نوشیدنیهای حرام ،برهان عقلی و عرفان
نظری نمیشود .بلکه در سیر صعودی خود به مﻐالطات ،شبهات ،موهومات ،رسومات و
تعهـد سـشردند کـه
رسوبات جاهلی تبدیل میگردد؛ از این رو بزرگانی همچون ابنسینا ل
ق
درمان بیماری از شراب استفاده نکنند.
هرگز برای
عالمه جوادی آملی معتقد است که بهترین توشه برای پس ازمـرگ ،علـم صـائب و
عمل صالح است و بهترین ق
راه عالم شدن ،خداشناسی است و مهم ترین و نزدیك تـرین
راه خداشناسی نیز خود شناسی است .اگر انسان ،خود را شناخت ،ذات اقدس اله را بهتر
و آسانتر میشناسد و اسمام و صفات و افعال و آثار او را میفهمد و همیشـه بـه یـاد او
خواهد بود( .جوادی آملی )۱۷ :۱۰۹۱ ،پس معیار سالمت قلب ،تنها محبت خداسـت و
تأکید عالمه بر این است که جمع بین محبت و تعلق به غیر خدا و نزاهت روح ،ممکن و
میسور نیست؛ زیرا هر عالقه به غیرخدا ،مانند غباری است که بر روح مینشیند و جـان
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی۱۹ـ بهار تابستان ۱۰۷۷

غبار آلود ،راهی به حریم الهی ندارد»( .جوادی آملی۱۰۹۹ ،د)۱۰۰ :

آرامش ،و پریشانی را با اطمینان ،و نگرانی از آینده را با عزم و ثبات برطـرف مـیسـازد.
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قرآن ،اصل شفا است.

قرآن کریم ،ضعفهای مربوط به حکمت نظری را با برهان عقلـی شـفا مـیدهـد و
مرضهای مربوط به حکمت عملی را با تهایب نفس و تصفیه دل بهبـود مـیبخشـد و
همه بیماریهای اعتقادی و اخالقی انسان را درمان میکند .جهل را کـه بـدترین بیمـاری
درونی است با علم درمان میکند و شك را با یقین ،و هراس و اندوه را با امید و نشاط و

نتیجهگیری

عالمه جوادی آملی ،با توجه به جامعیت در علوم منقول و معقول و بهره گیری تمـام
عیار از آیات قرآنی و استفاده از مبانی حکمت متعالیه ،به ریشـه اصـلی امـراض معنـوی
پرداخته است .به اعتقاد ایشان ،جهل نسبت به حقیقت انسان ،از اشتباهات پژوهشهـای
غربی در بحث سالمت معنوی است و انسان شناسی وحیانی را راهکار رفـع آن نقیصـه
میداند .بر این مبنا و با توجه به دوبُعـدی بـودن انسـان و اصـل بـودن روح ،خاسـتگاه
سالمت معنوی را درقلب سلیم میداند و قلب سلیم ،قلبـی اسـت کـه غیـر خـدا در آن
وجود ندارد ،اما انسان مادی در تفکرات غربی ،بـه آن بـاوری نـدارد ،لـاا راهـی بـه آن
مـادی کسـی اسـت کـه تمـام آرمانهـا و
نمییابد؛ در دیدگاه عالمه جوادی آملی ،انسان ل
بنابراین ،چنین انسانی اساساً به سالمتی حقیقی دسترسی ندارد .بیماریهای انسان ،به تَبَـع
دو ساحت مادی و مجرد ،دارای دو قسم جسـمانی و روحـانی اسـت .مبنـای سـالمت
مـادی
معنوی ،سالمت درعقیده است و عقیده هم مربوط به قلب روحانی است و انسان ل
اگر ایثار هم میکند ،چون ُحسن فاعلی ندارد ،موجب سالمت معنوی او نخواهد شد؛ لاا
آن ایثا قر رشد دهنده باعث فساد در عقیدهاش میشود.
بنابراین ،شرط سالمت حقیقی ،سالمت در عقیده و عمل صالح بر مبنای علم صائب
است؛ که عصاره آنها عقل است .تعادل عقل نظری و عملی ،سالمت حقیقی در پـی دارد
و شفای امراض نظری و عملی در انسان را در بهـره گیـری از رهنمودهـای قـرآن ذکـر
میکند .لاا روش وحیانی را بهترین روش انسان شناسی و رجوع بـه قـرآن و عمـل بـه
تعالیم آن را شفای تمام امراض معنوی میداند.از نظر ایشان چنین انسـانی ،دارای قلـب
سلیم است و بهشت برین جایگاه وی خواهد بود.
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 .۱۱ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۶( ،د ،شریعت در آینه معرفت ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۰ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۵( ،تفسیر تسنیم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۴ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،الف ،تفسیر تسنیم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۷ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،ب ،حق و تكلیف در اسالم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۶ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،ج ،ادب فنای مقربان ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۵ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،د ،مراحل اخالق در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۹ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،ز ،زن در آیینه جالل و جمال ،محقق :محمود لطیفی،
نشر اسرام ،قم.
 .۱۷ـــــــــــــــــــ ،)۱۰۹۹( ،و ،شكوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،محقق :سعید
بند علی ،نشر اسرام ،قم.

 .۱۳ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۹( ،ه ،مبادی اخالق در قرآن ،تنظیم و ویرایش :حسین
شفیعی ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۷( ،الف ،تفسیر تسنیم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۷( ،ب ،جامعه در قرآن ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۰ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۹۷( ،ج ،قرآن حكیم از منظر امام رضا ،7نشر اسرام ،قم.
 .۱۴ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۷۳( ،نسبت دین و دنیا؛ بررسی و نقد نظریه سكوالریسم،
نشر اسرام ،قم.
 .۱۷ــــــــــــــــــــ  ،)۱۰۷۱( ،ادب قضا در اسالم ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۶ــــــــــــــــــــ ( ،بی تا) ،سروش هدایت ،نشر اسرام ،قم.
 .۱۵حسن زاده آملی ،حسن ،)۱۰۵۱( ،عیون مسائل النفس ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
 .۱۹دستﻐیب شیرازی ،سید عبدالحسین ،)۱۰۹۴( ،قلب سلیم ،دفتر انتشارات اسالمی ،بیجا.
 .۱۷دهخدا ،علی اکبر ،)۱۰۹۷ (،فرهنگ متوسط دهخدا ،مﺆسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
 .۰۳دهقان پور ،طیبه« ،)۱۰۹۷( ،ماهیت ،عوامل و آثار قساوت قلب از دیدگاه قرآن»،
فرهنگ پژوهش ،پیاپی  ،۶ص .۱
 .۰۱راغب اصفهانی ،حسین بن محمد۱۴۱۱( ،ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق،
داودی ،صفوان عدنان ،دارالقلم ،الدار الشامیه ،دمشق و بیروت.
 .۰۱شیخ صدوق ،)۱۴۰۴(،االمالی ،تحقیق احمد عابدی ،انتشارات کتابخانه اسالمیه ،تهران.
 .۰۰طبرسی ،فضل بن حسن .)۱۰۵۱( ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بالغی ،محمد جواد،
ناصر خسرو ،تهران.
 .۰۴عباسﻲ ،محمود« ،)۱۰۷۱(،تعرﻳف مفهومﻲ و عملﻴاتﻲ سازی سالمت معنوی :ﻳﻚ
مطالعه روش شناختی» ،فصلنامه تاریخ پزشکی ،سال ششم ،پیاپی ،۱۳ص .۱۱
 .۰۷عزیزى ،فریدون و همکاران ،)۱۰۷۰(،سالمت معنوى ،چیستﻰ ،چرایﻰ و چگونگﻰ،
حقوقی ،تهران.
 .۰۶قمی ،علی ین ابراهیم ،)۱۴۳۴( ،تفسیر القمی ،تحقیق طیب جزایری ،دار الکتاب ،قم.
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 .۰۵کلینی ،محمد بن یعقوب ،)۱۰۶۷(،اصول کافی ،تحقیق جواد مصطفوی و هاشم رسولی،
کتابفروشی اسالمیه ،تهران.
 .۰۹محمدی ریشهری ،محمد ،)۱۰۹۷( ،میزان الحكمه ،تحقیق حمیدرضا شیخی ،مﺆسسه
دارالحدیث ،قم.
 .۰۷مرزبند ،رحمت هلال و علیاصﻐر زکوی« ،)۱۰۷۱( ،شاخص های سالمت معنوی از منظر
آموزههای وحیانی« فصلنامه اخالق پزشکی ،سال ششم ،پیاپی ،۱۳ص .۹۱
 .۴۳معارف ،مجید« ،)۱۰۷۶(،عوامل دستیابﻰ به سالمت معنوى از منظر قرآن و حدیث»،
مجله بصیرت و تربیت اسالمی ،سال چهاردهم -پیاپی  ،۴۱ص .۱۳-۱۱
 .۴۱مالصدرا ،)۱۷۹۱(،الحكمه المتعالیه ،دار إحیام التراث العربی ،بیروت.
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