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Abstract 

 

Background and Aim: Spiritual health is one of the most important aspects of health that has been considered 

by the world scientific community in recent years and in addition to the need to discover its meaning in religious 

teachings, the components that affect it also need to be investigated. Considering the effective relationship between 
spirituality and human beliefs on other dimensions of health (including physical, mental and social), the quantity 

and quality of human relationship with God Almighty is effective in promoting his spiritual health. The purpose 

of this study is to investigate the belief in inherent poverty on the quality of spirituality and its consequences on 

spiritual health. 

Methods: This research examines the process of the effect of belief in human inherent poverty in increasing 

the degree of spirituality and its role in promoting spiritual health with a Quranic and Hadith approach and in a 

descriptive-analytical method.  

Results: One of the plagues of spirituality is the contamination of man with sin and transgression. In the radical 

analysis of sin, it should be said that sin is a voluntary behavior that man achieves due to neglect of his identity in 

relation to God. Because human behavior is a function of his inner beliefs, tendencies and feelings towards the 

audience of behavior and not just his insight and awareness of the benefits or harms of that action. From the point 

of view of Quranic teachings and Hadith, man's identity is based on his inherent poverty and his constant need for 
God. Consequently, he promotes and improves spirituality and beliefs which itself has a direct role in promoting 

her spiritual health.  

Conclusion: Belief in human inherent poverty will also have positive consequences in promoting spiritual health 

(including providing health, repelling diseases, and maintaining human survival and health). These consequences 

can be classified into three areas of insight, orientation, and action. In the vision dimension, believing in the 

absolute ownership of God and believing in the trustworthiness of divine blessings, in the tendency dimension, 

creating a sense of peace and creating a sense of dignity, and in the action and behavioral dimension, achieving 

the status of forsaking sin and being a state of gratitude and illness are as consequences that each of them, in turn, 

and based on numerous research backgrounds in this field, have a direct effect on promoting spiritual health. 

 

Keywords: Spiritual health, Inherent poverty, Sin, Spirituality. 
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 دهکیچ
 

قرار گرفته است  ینجها یمورد توجه مجامع علم ریاخ یهااز ابعاد مهم سالمت است که در سال یکی یسالمت معنو ف:هدزمینه و 

و  قیبه رابطه وث تیاشد. با عنابیم یواکاو ازمندین زیگذار بر آن ناثر یهامؤلفه ،یانیوح یهابر ضرورت کشف مفهوم آن در آموزهو عالوه
انسان در رابطه او با خداوند  یباورها تیفیو ک تی(، کمیو اجتماع یروان ،یابعاد سالمت )جسم ریبر سا ساننو اعتقادات ا تیاثرگذار معنو

 یو تبعات آن بر سالمت معنو تیمعنو تِیفیبر ک یباور به فقر ذات یپژوهش بررس نیباشد. هدف ایاو مؤثر م یسالمت معنو یمتعال، بر ارتقا
 .انسان است

 ندیفرآ ،ییو روا یقرآن افتیا رهموجود و ب یو علم یاو با استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل -یفیپژوهش به روش توص نیا ها:روش

  .دینمایم یرا بررس یسالمت معنو یو نقش آن در ارتقا تیمعنو ارِیع شیدر افزا یباور به فقر ذات ریتأث

اختیاری قلمداد  یگناه، گناه رفتار ارتکابِ یاشهیر لیاست. در تحل تیآلوده شدن انسان به گناه و معص ت،یاز آفات معنو یکیها: یافته

ها و احساسات شیاز باورها، گرا یبعرفتار انسان تا رای. زازدییدر نسبت با خداوند بدان دست م شیخو تیشود که انسان در اثر غفلت از هویم
 ییو روا یقرآن یهاوزهآم دگاهیاز د مضاّر آن عمل. ایو  ایاو نسبت به مزا یو آگاه نشیار است و نه صرفاً باو در نسبت با مخاطبِ رفت یدرون
را به باور و احساس  یفقر ذات نیه ابکه انسان علم  یاست و در صورت افتهیمداوم او به خداوند قوام  اجیو احت یفقر ذات یانسان بر مبنا تیهو
 یدر ارتقا یمیاوست که خود نقش مستق و اعتقادات در اتیآن ترک گناه در رفتار و به تبع ارتقا و بهبود معنو جهینت د،ینما لیخود تبد در یقلب

 .دارد یو یسالمت معنو
ها، حفظ بقا و سالمت یماریفع بدسالمت،  نی)اعم از تأم یسالمت معنو یرا در ارتقا یپیامدهای مثبت یباور به فقر ذات گیری:نتیجه

 تیباور به مالک ینشیر بُعد بدهستند.  یبندقابل دسته یمذکور در سه ساحت بینشی، گرایشی و کُنش یامدهایخواهد داشت که پ یدر پانسان( 
 یابیدست یو رفتار یبُعد کنش حس عزت و در جادیحس آرامش و ا جادیا یشیدر بُعد گرا ،یاله یهاداوند و باور به امانت بودن دادهمطلق خ

به نوبه خود اثر  کید که هر هستن ییامدهایعنوان پبه یماریو ب یسالمت ش،یو آسا یگناه و مقام شاکر بودن در هنگامه سخت به مقام ترک
 .دارند یوسالمت معن یدر ارتقا یمیمستق

 

 .تیمعنو، گناه، یفقر ذات، یسالمت معنو :هاکلیدواژه
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 23/  تیمعنو ارِیع شیانسان در افزا یفقر ذات

 

 مقدمه
 زشکیپ در سالمت دیگرِ  ابعاد به بازگشت با گذشته قرن اواخر

 و ودب همراه سالمت معنوی و اجتماعی ابعاد به توجه ویژهبه و
 دنیا در سالمت مهم ابعاد از یکی عنوان به معنوی سالمت امروزه

 تسالم بدون قوام یافته است که تفکر این و است شده شناخته
 (ماعیاجت و روانی جسمی،)یعنی سالمت  سالمت ابعاد دیگر معنوی،

ن سالمت بدو توان نم و برسد خود ظرفیت حداکثر به تواندنمینیز 
 یک در .(1یافت ) دست زندگی کیفیت سطح باالترین معنوی به

هانی اجالس سالیانه ج در ،1983 سال تاریخی باید گفت در مرور
   یتچهارم سالمت این گونه مطرح شدکه آیامعنو بُعدبهداشت 

(Spiritual) سالمت تعریف در باید را (Health) ( 2) نمود؟ وارد
 جهانی ههفتمین اجالس سالیان و و در نهایت یک سال بعد در سی

ی هاناپذیر استراتژیعنوان بخش جداییمعنویت به»بهداشت 
 «دبهداشت به تصویب رسی سالمت کشورهای عضو سازمان جهانی

تأمین،  عنوان بستر و روشی برایتواند بهسالمت معنوی می .(3)
جتماعی، اروانی و  ارتقا و حفظ دیگر ابعاد سالمت انسان )جسمانی،

نگرش  البته در .(4) به کار گرفته شود بینشی، منشی و شناختی(
بعاد اترین بُعد از ترین و عمیقاسالمی، سالمت معنوی، وسیع

« عدبُ»سالمت است و شاید بتوان گفت سالمت معنوی، صرفاً یک 
ه ابعاد است که بر هم« پارادیم»از ابعاد سالمت نیست؛ بلکه یک 

 (.4) سالمت، شمول و سیطره دارد
المت سها و تحقیقات بسیار در حوزه ژوهشامروزه مبتنی بر پ

ا یابد، معنوی ثابت شده است هر چه کیفیت معنویت در انسان ارتق
د بود اثرات مثبت آن در سالمت روانی و جسمی او مشهودتر خواه

ها از اثرات و هر چه از کیفیتِ معنویت و عیار آن کاسته شود، نه تن
دی نیز ای منفی متعدشود بلکه پیامدهسالمت افزای آن کاسته می

 هندهشک یکی از مهمترین عوامل کابی .(5در پی خواهد داشت )
یب سالمت کیفیت معنویت در افراد و اجتماع و به تبع کاستن از ضر

ناه تکاب گروانی و معنوی در بین آحاد مردم و نیز بدنه اجتماع ار
بر اکرم توان با این فرمایش پیاماست که شاید از همین منظر می

جود انسان در و« درد»و « داء»ص( هم افق شد که از گناه به تنها )
شکل، میعنی مهمترین و بزرگترین درد،  .(6تعبیر فرموده اند )

این  حجاب و مانعِ شما برای معنویات، گناهان است. اگرچه در
ین درد و عنوان بزرگترروایت و یا دیگر روایات مشابه از گناه به

ان کرد که یت انسان یاد شده ولی باید اذععلت در بیمار شدنِ معنو
فتار، عنوان یک رگناه کردن ضمن اینکه یک علت است خود نیز به

روز آن گردد و باید تالش کرد تا علت یا علل بمعلول محسوب می
لوب را کشف کرد و با کشف و درمان آن ریشه اصلی به آنچه مط

م و تداوما از مقوله سالمت معنوی است یعنی تأمین، تضمین 
دات نائل سالمت روانی و جسمی در افراد در پرتو معنویات و اعتقا

 گردیم.
در همین راستا با بررسی و مداقه در آیات و روایات این حوزه، 

توان اذعان داشت یکی از مهمترین علل آالیش انسان به گناه، می

نیازی او ساس او دارد و آن احساس غنا و بیریشه در نوع باور و اح
ل است که گرچه فرد ممکن است حتی بت به خداوند غنی و متعانس

ر ناخودآگاه بر وجود فرد طونکار کند ولی بهداشتنِ این احساس را ا
باشد. این احساس که سرچشمه جرأت و جسارت انسان حاکم می

در نقض اوامر و نواهی الهی است در قالب ارتکاب گناه در افعال و 
گردد و به مرور با تشکیل سیالبی یرفتار انسان جاری و ساری م

آلوده از انواع گناه و معصیت، رودخانه زالِل معنویات و اعتقادات 
گردد دریای آلود و تیره نموده و در ادامه باعث میانسان را گِل

های سالمت روانی و جسمی او نیز متالطم گردد و انواع بیماری
 روانی و جسمی، وی را از ساحل آرامش و آسایش دور نماید. 

 شهها، سراغ این ریاین پژوهش به جای پرداختن به معلول
رند که برای رفته است و نگارندگان بر این باو« علت العلل»رفتار و 

عنویت متامین آرامشِ دریای سالمت روانی و جسمی در پرتو آثار 
نوع  کی از معانی آن( انسان باید)یا همان سالمت معنوی در ی

طه و ها و احساسات خویش در قبال خداوند و نیز نوع رابنگرش
ی که در اکند را به گونهنسبتی که با آن وجود متعال برقرار می

فتار یشه رآیات و روایات تبیین گشته، کنترل و اصالح کند؛ زیرا ر
نهفته  دیدهای در نوع نگرش او به آن پانسان در قبال هر پدیده

نباشد  است و اگر این نگاه منطبق با قواعد حاکم بر نظام هستی
جسم  وای برای همه آفات و تبعات منفی در سالمت روان سرچشمه

 او خواهد گشت.
المت فرض که معنویت در فرآیند سدر این پژوهش با این پیش

علی  زای روانیجسمی و روانی افراد و نیز کاهش عوامل بیماری
ن توجهی دارد و همچنیص استرس و اضطراب تأثیر قابللخصوا

ودی و درمان نوع و کیفیت اعتقادات افرادِ بیمار در تسریع روند بهب
کند د میهای بسیاری این موارد را تاییها مؤثر است و پژوهشآن

یفیت کقای قصد داریم به موضوع بررسی راهکاری جدی در ارت .(7)
ز تأمین )اعم ا ارتقای سالمت معنویآن در  معنویت و نقش فزاینده

زیم. آن ها و حفظ بقا و سالمت انسان( بپرداسالمت، دفع بیماری
ند متعال ی نسبت به خداوچه که از آن تحت عنوان باور به فقر ذات

محصول  گیرد تاایم و باید در ساحت وجودی انسان شکل بیاد کرده
سیله اواًل بدین و گر شود وصورت ترک گناه جلوهآن در رفتار او به

عات و اثرات معنویت او در عافیت و سالمت قرار گرفته و در ادامه تب
معنوی  سالمت افزای آن در روح و جسم او پدیدار و ابعاد سالمت

 در او تقویت شود.
 مداری را بههای بسیاری معنویت و دینتحقیقات و پژوهش
اند. اگر دادهثر بر سالمت مورد توجه قرار عنوان یکی از عوامل مؤ

بر مبنای تقدم زمانی در دوران معاصر بخواهیم به برخی از مجالت 
عنوان نمونه توان بهمیای داشته باشیم علمی با این رویکرد اشاره

 (Journal of Religion and Healthبه مجله دین و سالمت )
به مطالعه  1961ای از سال اشاره کرد که با رویکرد بین رشته

انسانی، سالمتی، رفاه، عواطف انسانی، بهداشت روانی های ارزش
ها با دین و معنویت پرداخته است. همچنین و جسمی و نسبت آن

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JS

H
.1

.1
.2

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

pi
ri

tu
al

-h
ea

lth
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.30491/JSH.1.1.21
http://spiritual-health.ir/article-1-38-fa.html


 و همکاران مجازاربابی / 24

 

Koenig ه دین و معنویت و سالمت و بهداشتکه در زمینه رابط 
نظر است در یکی از مقاالت خود تحت عنوان روانی صاحب

Religion, spirituality, and health: The research 

and clinical implications  به بررسی جامعی پیرامون ارتباط
دین و معنویت با سالمت جسمی و روانی پرداخته است. وی با 

را  2010تا  1872صدها تحقیق مرتبط از سال  ،مروری روشمند
بررسی نموده است و به اهمیت و جایگاه عقاید دینی و معنوی و 

  .(8ت )تأثیر آن در سالمت اشاره نموده اس
تعلق مقاالت متعددی نیز در نشریه فرهنگ و ارتقای سالمت م

ی به فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران به مبان
اند. اختههای دین اسالم پردسان شناختی سالمت معنوی در آموزهان

ان در سالمت معنوی انس شود کهدر یکی از آن مقاالت اشاره می
محقق  در اعتقاد، صفات و رفتار اوندخدنتیجه تبعیت از خواست 

سیدن رو مسیر رسیدن به آن دین وحیانی است و اثر آن گردد می
اما آنچه  .(9) نهایت استبه مقام خالفت و والیت الهی و اراده بی

صدد ن پژوهش درهای مذکور به آن پرداخته نشده و ایدر پژوهش
ویت  معنشناسی آسیب به عیارِیابی و علتتبیین آن است ریشه

تبعاتِ  با کشف و درمان آن،انسان از طریق ارتکاب گناه است که 
و آن  افزای روانی و جسمیِ معنویت را شاهد خواهیم بودسالمت

متعال که  نیازی از خداوندعبارت است از احساس استغناء و بیآفت 
ه تبع کاهش منجربه طغیان انسان در برابر فرامین و نواهی الهی و ب

 .کمیت معنویتِ او خواهد گشتکیفیت و 

 
 هاروش

 -این پژوهش با رویکرد قرآنی و روایی و به روش توصیفی
 معنویت و تحلیلی فرآیند تأثیر باور به فقر ذاتی در افزایش عیارِ 

 .سالمت معنوی را بررسی می نماید نقش آن در ارتقای

 
 نتایج

 (Spiritual Health) مفهوم سالمت معنوی
 و ندارد وجود رویکرد واحدی معنوی سالمت در بیانِ مفهوم

 مشخص، آن هایشاخص و هامؤلفه است که بوده دشوار عمالً

 که بعد داشت باور توانشود. می گیریاندازه و تعریف تبیین،

 تأثیر رفتارها و هاارزش ها،نگرش باورها، آگاهی، روی معنوی

گذارد. تأثیر می نیز بدن فیزیولوژی و روی بیوشیمی بر و دارد عمیق
 و فکر بعد معنوی روی تأثیرِ این توان گفتدر یک بیان ساده می

تر و در یک تعریف جامع .(10) شودمی معنوی نامیده سالمت بدن،
 هایتالش همه معنوی تر نیز چنین آمده است که سالمتمانع

 توسعه سالمت راستای در جامعه بر مبتنی معنوی فراگیر و پویا

 زیستی، ابعاد کیفیت و عملکرد سطح باالترین به دستیابی محور،

 روانی نیازهای به پاسخگویی و سالمت و اجتماعی شناختیروان

 و امید جهت افزایش کشور سالمت نظام تابعان معنوی و
 درمان و تشخیص پیشگیری، مختلف هایحیطه در زندگیکیفیت

 هامسئولیت و هاتکلیف الهام منبع است که افراد این بخشیتوان و

 .(11باشد )می اجتماعی و فردی و جسمیِ روانی تیسالم قبال در
-در آموزه های وحیانیِ اسالم تصویرِ معنویت، مبتنی بر معرفت

 شناسی قرآنی است. یعنی انسان معنویشناسی و جهانانسانشناسی، 
برخوردار از اندیشه و معرفت خاص نسبت به خداوند متعال، انسان 

ست و سالمت معنوی در ا هاو جهان خلقت و رابطه متقابل بین آن
های شناختی، احساسی، رفتاری اندیشه قرآنی در بردارنده شاخص

پرداختن به اصول با توجه به این رهیافت  .(12باشد )و پیامدی می
الخصوص اصول و قواعد حاکم بر تنظیم علیای، معرفتی و اندیشه

رابطه انسان با خداوند متعال در تبیین معنویت و همچنین تعریفِ 
سالمت معنوی بسیار کلیدی خواهد بود که در این پژوهش به دنبال 

 .این مهم هستیم

 فقر ذاتی انسان در آیات و روایات
 در ترین مبانیِ نگرشی و بینشییکی از مهمترین و بنیادی

 به مؤلفه شناسی اسالمی، توجهنهای اسالمی، مبتنی بر انساموزهآ
ثاری آدر توصیف هویتی اوست که با توجه به « فقر ذاتی انسان»

 (شتگالبته در چارچوب مفهومی که تبیین )که بر سالمت معنوی 
 پردازیم. یمدارد، در ادامه به تبیین این مؤلفه در آیات و روایات 

مفاهیم « یتمنابع زالل معنو»عنوان و روایات بهبا مروری در آیات 
اهلل و لیای در تبیین ماهیت وجودی انسان مبتنی بر فقر ابرجسته

ه در کتبیین ذات خداوندی مبتنی بر غنای مطلق اشاره شده است 
  کنیم.ها اشاره میطور اجمالی به برخی از آنادامه به

 سوره فاطر 15آیه فقر؛ آیه 

ها با نای است که در آن از تمام انسافقر آیهمقصود از آیه 
 یازمندیدخدا ن ای مردم، شما به» اهلل یاد شده است:صفت فقر الی

ضامین ماین آیة شریفه دارای . «نیازِ ستوده استو خداست که بی
ایی ایفاء معرفتی است که در تربیت روانی، معنوی انسان تأثیر بسز

 اندشمرده آیه نکات بسیاری را براین کند و مفسرین و عرفا ذیل می
اینگونه مل نسخ شا»گوید: از جمله ابن عربی در مورد جایگاه آیه می

 .(13) «ندکشود، زیرا یک واقعیت انکارناپذیری را بیان میآیات نمی
دو فراز  در این آیه حقیقت انسان معرفی شده است؛ این آیه دارای

 معنایی است.

 فقر انسان (الف
سوره فاطر خداوند که به عنوان خالق  15در فراز اول آیه  

کلمة فقراء ، «اللَّهِإِلی الْفُقَرَاءُ َأنتُمُ النَّاسُ یَأَیهُّا»فرماید: انسان، می
 .(14،15باشد )معنای شکسته میجمع فقیر و از مادة فقر است که به

ابراین انسان با توجه به اینکه در آیه شریفه متعلَّق نیاز ذکر نشده، بن
در هر چیزی محتاج خداوندست و حداقل آن این است که اساسًا 

گذاشتند بود پا به عرصه هستی نمیها نمیاهلل در انساناگر جنبة الی
 ةبلکه همکه ها انسان ةهمطبق تبیین مفسران از آیه مذکور،  .(16)

 که اگرحقیقتِ غنیِ بالذات هستند وابسته به آن و  نیازپا ا موجودات سر
 .(17-19شوند )می هیچ و پوچ ،قطع شودبا وی ای ارتباطشان لحظه

شناسان نیاز انسان را تعمیم داده و انتساب آن احتیاج برخی از اسالم
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 25/  تیمعنو ارِیع شیانسان در افزا یفقر ذات

 

های در مناجات .(20اند )م هستی گسترش دادهذرات عال را به تمام
و  منان در مسجد کوفهؤمناجات امیرممثل السالم( ائمه )علیهم

در هنگامی که در مقابل بینیم که مینیز صحیفه سجادیه  23دعای 
گیرند هویت خود را عین نداری و نیاز ذات باری تعالی قرار می

 .(21،22)کنند معرفی می

 نیازی خداوندبی (ب
 هُوَ وَاللَّهُ»فرماید: سوره فاطر خداوند می 15در فراز پایانی آیه 

و( غنا در خداوند در این فراز، با توجه به ضمیر )ه ،«الْحَمِید الْغَنی
ت است. منحصر شده است؛ یعنی در عالَم فقط یک وجود غنیِ بالذا

ن را در نسبت به خداوند، انسا« غنی»ایجاد همین باور برای صفت 
ها به دهد. به هر مقدار که انسانمسیر سالمت معنوی قرار می

بستگی( اس کنند )تعلق و واواقعیت خود واقف باشند و آن را احس
 کنند.رشد پیدا می

انسان  که در تعالی روانی و تربیتی« خودشناسی»اهمیت  درباره 
ها از آن کار رفته کهتأثیر مستقیم دارد، در روایات توصیفاتی به

عنوان نمونه، توصیفاتی نظیر: ت یافت. بهتوان به اهمیت آن دسمی
ی و راهبرترین خردورزی  برترین حکمت، ،(23برترین شناخت )

 (.24سوی دستیابی حقیقت )به

 سوره علق 7آیه استغنا؛ آیه 

 یسرکش انسان که حقّاً»فرماید: خداوند در سوره علق می

 شودمی سرکش انسان. «پندارد نیازبی را خود که همین کند،می
 نماد لحظه این در و بیندنمی جایی به وابسته و متعلِق را خود چون

 را انانس طغیان و سرکشی علت بحث مورد جمله .شودمی طاغوت
طبق  دگار.عبارتست از بی نیاز دانستن خود از پرور آن و کند، بیان

 کلى به ار خدا نهایت در که است این انحراف این نتیجه آِیات قرآن
 .(25-27بردارد ) طغیان به سر نموده، فراموش

 تحلیلِ فرآیندی بروز رفتارهای معنوی
 هک آنجا از و اوست خود اختیاری افعال گرو در انسان کمال

 کندیم عمل خود هایتوانایی و هاگرایش ها،بینش اساس بر انسان
 اختیاری رفتار توانایی، مبادی و گرایش بینش، مبدا سه واقع، در و

های دهند. برای درک بهتر چگونگی بروز رفتارمی تشکیل را او
ود؛ در این ایجاد فرایندی آن توجه نمانسان نیز باید به  معنوی در

ها و رایشراستا باید گفت که رفتارهای اختیاری انسان تابعی از گ

 رفتار. به ها و علم او به تبعاتِاحساسات اوست نه تابعی از آگاهی
ه آنچه نکند عبارتی دیگر آنکه انسان آنچه را دوست دارد عمل می

 داند.را می
 ه حیطه وجودی انسان خالصهتوان در ساین مراحل را می

ینش یاد کرد؛ مرحله اول، حیطه شناختی است که از آن با عنوان ب
ست که از ها و تمایالت درونی انسان اشود، مرحله دوم، گرایشمی

یل آن کنیم، و در مرحله واپسین، تبدعنوان کشش یاد میآن به

عبیر نش تگیرد که از آن به کهای درونی به رفتار قرار میگرایش
 .این سه حیطه نشان داده شده است 1در شکل گردد و می

 متقابلی  ههای قرآنی و روایی، رابطبایسته ذکر است که در آموزه

 
 سه حیطه وجودی انسان .1-شکل

 

ه این های انسان حاکم است بها، گرایشات و بینشهم میان کنش
وست. اهای گرایشات و بینش های انسان نیز سازندهگونه که کنش

 .(25،27) ردسوره روم اشاره ک 10توان به آیه ید این سخن میدر تای
ها اشاره شدر روایات متعدد نیز بر اثرگذاریِ عمل و رفتار بر بین

 فرماید:می عنوان نمونه پیامبر اکرم )ص( در همین رابطهشده است؛ به
 دانستن میآکند و در اثر آن دانش و علمی که پیش از گناه می بنده»

 .(28« )کندرا فراموش می
که انسان در صورتی که علم به فقر ذاتی نتیجه سخن این

لبی قخویش را در تمامی لحظات زندگی به مرحله احساس و باور 
نا حفظ یزال فیض و غدام اتصال خویش را با آن منبع البرساند، م

حاکم  کند و از این طریق ضمن عدم آالیش به معاصی، معنویتمی
 بعاتِ سالمتتفضای زندگی را حفظ و بلکه ارتقا خواهد بخشید، و لذا بر 

 اهد یافت.افزای معنویت نیز در جسم و روح او استمرار و ارتقا خو

 ابعادِ تاثیرگذاری باور به فقر ذاتی بر سالمت معنوی
تی با تاثیر اور به فقر ذابا توجه به آنچه پیش از این مطرح شد ب

ا هوای نفس و و در مبارزه ببه تبع بر رفتار امیل انسان و  بر منشاء
یت های شیاطین، تاثیر مستقیم در افزایش عیار و کیفوسوسه

وانی معنویت وی داشته و به همین جهت تاثیرات سالمت افزای ر
بتنی در یک تعریف مو جسمی محسوسی را به دنبال خواهد داشت. 

ست که مده اشناسی اسالمی از سالمت معنوی این چنین آبر انسان
مطلوب  ست از برخورداری آدمی از حدِ ترازا سالمت معنوی عبارت
فتاری )سلوکی( با غیب عالم و ر -)معرفتی( در مواجهه شناختاری

ع پیامدهای بر همین مبنا در ادامه ضمن تفکیک انوا .(4عالَم غیب )
مکانیسم  وباور به فقر ذاتی به پیامدهای بینشی، گرایشی و کنشی، 

 .ها در سالمت معنوی خواهیم پرداختذاری مثبت آنتاثیرگ

 پیامدهای بینشی )شناختی(
امدهای برخی از پیامدهای باور به فقر ذاتی از سوی انسان پی

 معرفتی و شناختی است که عبارتند از:

 باور به مالکیت مطلق الهیالف( 

یکی از نتایج باور به فقرذاتی انسان اذعان به مالکیت مطلق 
خداوند است. انسانی که به این باور و احساس رسیده است که غیر 
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 و همکاران مجازاربابی / 26

 

از نیاز به سوی خداوند هیچ شأنیت دیگری در این عالم ندارد، 
داند؛ دقیقا در راستای آن چه مالکیت همه چیز را از آن خداوند می

 عمران بدان تصریح شده است.آل سوره مبارکه 129آیه  در
ه روایت باز باب مستندات رواییِ این بحث نیز باید اشاره کرد 

کند: ل میدر پاسخ به عنوان بصری که از ایشان سؤا (ع) امام صادق
ها کی از آن؛ یاى ابا عبداللَّه! حقیقت بندگى چیست؟ فرمود: سه چیز

به او  وت گذاشته اینکه بنده در آنچه خدا بر او منّ عبارتست از
گان را نبیند، بدان جهت که بند یبخشیده است براى خود مالکیّت

ى که خدا داند، و آن را در جایمال را مال خدا مى . اوملکى نیست
ن این پیامد باعث برطرف شد .(29) دهدفرموده است قرار مى

د که برای زایی خواهد شهای بیماریها و استرسبسیاری از نگرانی
سبت به نبا دغدغه و همّ و غم از دست دادن تسلط مالکانه  انسان
 شود. هایش ناشی میداشته

 های الهیباور به امانت بودن دادهب( 

 یکی دیگر از دیگر پیامدهای بینشی احساس نیاز به سوی
ه انسان بهای است که خداوند خداوند، امانت دانستن تمام دارایی

 هایاز داده رسید، همه چیز را اعم داده است. انسانی که به این درجه
نظیر مال،  های بیرونیو داده غیره،درونی نظیر علم، معرفت، فکر و 

ابان بن  خطاب به (ع) امام صادقداند. فرزند و همسر را امانت می
کسانى مال داده اى ابان! خداوند به : آیا به نظر توفرمودند تغلب

ت که نزد اند، و به کسانى نداده اساست که در نزد او محترم بوده
داست، و ست، بلکه مال، مال خنیاند؟ نه چنین او احترامى نداشته

که خود  ارفیآن را به امانت نزد کسانى قرار داده است )تا به مص
 .(5،30) مین کنند(فرموده است برسانند، و زندگى محرومان را تأ

بسیاری  ای در میزانبه شدت کاهنده ها، نقشپنداری داشتهامانت
ی بشر های معمول و رایج در زندگها و ترس و اضطراباز استرس

 افزای آن واضح است.دارد و تأثیرات سالمت

 پیامدهای گرایشی )احساسی(

د از دیگر دستاوردهای باور به نیازمندی نسبت به خداون
موارد  توان بهدستیابی به پیامدهای گرایشی واحساسی است که می

 ذیل اشاره کرد:  

 دستیابی به حس آرامشالف( 
. اگر کندای است که خداوند به بنده خود عطا میآرامش هدیه

ا به احساس انسان فقر ذاتی خود نسبت به خداوند را باورکند و آن ر
و درونش  بردزندگی به کار میتبدیل نماید، یاد خدا را همیشه در 

آیه دا در خشود، زیرا این وعده آکنده از احساس امنیت و آرامش می
 «.!یابدیها آرامش مآگاه باشید با یاد خدا دل»سوره رعد است:  28

ت )خدا( یاد خدا رحم» فرمایند:می )ع(در همین راستا حضرت علی 
 روشن کرده و ها رادهد و دلها را صیقل می، سینهآوردمی را فرو

 .(31« )بخشدآرامش می

 دستیابی به حس عزتب( 
های مؤلفه از نفس عزت که است داده نشان معاصر تحقیقات

اخیر  دهه چند در ( و32) شودمی تلقی روان سالمت مهم و اصلی

قرار گرفته است. یکی دیگر  اندیشمندان و پژوهشگران مورد توجه
که به فقر ذاتی خویش در برابر از دستاوردهایی که برای فردی 

گردد، دستیابی به کیمیای عزت خداوند واقف گشته است حاصل می
شود از است. عزت در لغت به حالتی در انسان گویند که مانع می

این حالت روانی باعث توانمندی و  .(15اینکه مغلوب شود )
عبارتی سالمت روانی در مواجهه با مشکالت قدرتمندی انسان و به

 چنین گفته شده عزتهم گردد.رو در زندگی دنیا میو مصائب پیش

 زبان به و دارد خودش هایویژگی از فرد ارزیابی به نفس اشاره

 ظرفیتی و هستند قائل خویشتن برای افراد که است ساده احترامی

 .(32دارد ) احترام و عشق دریافت برای فرد است که
 در مهمی عامل نفس عزت گفت توانتعریف، می این با

 المتس از یجزی و شودمی تلقی افراد و عاطفی اجتماعی سازگاری

 حس داشتن و خویشتن پذیرش و تأیید که است؛ زیرا شخص روانی

 هایمشخصه از کندمی احساس خود به نسبت که فرد ارزشمندی

حالت  طبق روایات این .(32) شودمی تلقی بهنجار سالم و شخصیت
ود. شدر معنای اصیل خود فقط با خدامحوری در زندگی حاصل می

هر عزیزی »فرمایند: در این باره می )ع(عنوان مثال امام صادق به
ا در او انسانی که احساس نیاز به خد .(33« )بدون خدا ذلیل است

گردد و بدین سبب زمینه اعطای باشد مطیع دستورات الهی می
کند. در روایتی از پیامبر اکرم از سوی خدا را در خود مهیا میعزت 
کند عزیز روز اعالم می پروردگار شما هر» آمده است که: )ص(

ت آورد دسهفقط منم؛ لذا اگر کسی بخواهد عزت دنیا و آخرت را ب
 .(34« )بایستی از من اطاعت کند

 پیامدهای کُنشی )عملی(

 یامدهاییپدیگر باور به فقر ذاتی از جمله نتایج و دست آوردهای 
ادامه  زند که دراست که در حیطه رفتار و عمل فرد از او سر می

 گردد. می اشاره

 دستیابی به مقام دوری از گناه الف(
ند که  زهمان گونه که اشاره شد گناه هنگامی از انسان سر می

استا همین ر از نیاز و احتیاج مداوم خویش به خداوند غافل باشد. در
 هنگامى» :گونه آمده استسوره عنکبوت این 65لذا در قرآن در آیه 

 او غیر و) خوانندمى اخالص با را خدا شوند، کشتى بر سوار بر که
 و ساندر خشکى به را آنان خدا که هنگامى اام( کنندمى فراموش را

ای که از این آیه و آیات نکته«. شوندمى مشرک باز داد، نجات
آید این است که انسان هنگامی که فقر و دست میمشابه به

ه دانستن نیازمندی خود به خدا و مبدأ هستی را حس کند و از مرحل
یه که کشتی آاین نیاز، فراتر رود و در مواقعی از زندگی نظیر همین 

ردد و با در دریای خروشان قرار گیرد انسان به حقیقت خویش باز گ
جوید. ناگفته پیداست ه از او مدد تمام وجود خدای خویش را صدا زد

داوند در آن لحظات انسان به دنبال معصیت و سرکشی در مقابل خ
 .(35،36گردد )نیست و کامالً به فطرت خداجوی خویش باز می

 دستیابی به مقام شکر ب(
شناسی یکی از پیامدهای باور به فقر حس شکرگزاری و نعمت
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وی خداوند را در خود ذاتی است. انسانی که احساس نیاز به س
پرورانده و از مرحله دانستن، به مرحله احساس رسانده،  اوالً هرچه 

های درونی و بیرونی داراست را ملک خداوند و از آنِ او از نعمت
داند و ثانیاً در پی آن حس شکرگذاری از صاحب نعمت در او می

رسد، آید. وقتی حس شکرگزاری در انسان به اوج خود میپدید می
نه تنها در نعمات ظاهری بلکه در ابتالئات نیز زبانی شکور خواهد 

بیند و یکی از بهترین داشت و بلکه آن ابتالئات را نعمت می
نمودهای مقام شکر و آرامش روانی ناشی از آن را در هنگام ابتالی 
انسان شکور به بیماری های جسمی و روانی مشاهده خواهیم کرد 

یه بخصوص در فرآیند درمان فردِ بیمار اهمیت که داشتنِ این روح
دارد؛ همانگونه که این حالت با بهترین عبارات و الفاظ ممکن در 

( نقل شده عصحیفه سجادیه از لسان مبارکِ امام سجاد ) 15دعای 
 .(22است )

 
 گیرینتیجه

قا یابد، با عنایت به اینکه هر چه کیفیت معنویت در انسان ارت
جسمی  سالمت معنوی و به تبع سالمت روانی و اثرات مثبت آن در

ر آن کاسته او مشهودتر خواهد بود و هر چه از کیفیتِ معنویت و عیا
که شود بلشود، نه تنها از اثرات سالمت افزای آن کاسته می
هد داشت پیامدهای منفی متعددی نیز در حوزه سالمت او در پی خوا

ر افراد فیت معنویت دباید گفت یکی از مهمترین عوامل کاهنده کی
در بین  و اجتماع و به تبع کاستن از ضریب سالمت روانی و معنوی

 آحاد مردم و نیز بدنه اجتماع ارتکاب گناه است.
عنوان یک گناه کردن ضمن اینکه یک علت است خود نیز به

گردد. یکی از مهمترین علل آالیش رفتار، معلول محسوب می
اور و احساس او دارد و آن احساس انسان به گناه، ریشه در نوع ب

غنا و بی نیازی او نسبت به خداوند غنی و متعال است. لذا برای 
تامین سالمت روانی و جسمی در پرتو آثار معنویت )یا همان 

ها و سالمت معنوی در یکی از معانی آن(، انسان باید نوع نگرش
با  احساسات خویش در قبال خداوند و نیز نوع رابطه و نسبتی که

ای که در آیات و روایات کند را به گونهآن وجود متعال برقرار می
تبیین گشته، کنترل و اصالح کند که از آن تحت عنوان باور به فقر 

ذاتی نسبت به خداوند متعال یاد شده است. این باور باید در ساحت 
وجودی انسان شکل بگیرد تا محصول آن در رفتار او به صورت 

گر شود و بدین وسیله اواًل معنویت او در عافیت و ترک گناه جلوه
سالمت قرار گرفته و در ادامه تبعات و اثرات سالمت افزای آن در 
روح و جسم او پدیدار و بدن وسیله ابعاد سالمت معنوی در او تقویت 

 شود. 
ان در توصیف هویتی انس« فقر ذاتی انسان»توجه به مؤلفه 

 هایآموزه مبانیِ نگرشی و بینشی درترین یکی از مهمترین و بنیادی
رآنی قشناسی اسالمی است که مستندات اسالمی، مبتنی بر انسان
ه فقر ذاتی کند. انسان در صورتی که علم بو روایی بر آن داللت می

لبی قخویش را در تمامی لحظات زندگی به مرحله احساس و باور 
نا حفظ ض و غبرساند، مدام اتصال خویش را با آن منبع الیزال فی

حاکم  کند و از این طریق ضمن عدم آالیش به معاصی، معنویتمی
به فقر  بر فضای زندگی را حفظ و بلکه ارتقا خواهد بخشید. باور

عم از تأمین ذاتی پیامدهای مثبتی را نیز در ارتقای سالمت معنوی )ا
خواهد  ها و حفظ بقا و سالمت انسان( در پیسالمت، دفع بیماری

نشی پیامدهای مذکور در سه ساحت بینشی، گرایشی و کُ داشت که
طلق قابل دسته بندی هستند. در بعد بینشی باور به مالکیت م

رایشی ایجاد خداوند و باور به امانت بودن داده های الهی، در بعد گ
 حس آرامش و ایجاد حس عزت و در بعد کنشی و رفتاری، دست

تی و ن در هنگامه سخیابی به مقام ترک گناه و مقام شاکر بود
ر یک هآسایش، سالمتی و بیماری به عنوان پیامدهایی هستند که 

ن حوزه، اثر به نوبه خود و به استناد پیشینه ی پژوهشی متعدد در ای
 .مستقیمی در ارتقای سالمت معنوی دارند
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