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 Purpose: Undoubtedly, slips of spiritual health are 

diseases and abnormal injuries that cause disorders, 

disorders and social disorders and lead to degeneration, 

oppression and regression of society, which are usually 

Every human community, large and small, is struggling 

with these plagues and slips. 

Methodology: This study is based on the Holy Quran and 

Nahj al-Balaghah and authentic hadith books by research, 

analytical-descriptive method. 

Findings : Imam Ali (pbuh) lived in the atmosphere of 

that day in Kufa and its environs with various ups and 

downs and various challenges with various people, and 

with his divine and indefatigable personality about the 

examples of slips, causes, and ways to deal with They 

have mentioned extensive and instructive material in 

Nahj al-Balaghah and Gharr al-Hakam and in Dar al-

Kalam with their expression and expression, which in this 

article have components such as: arrogance and self-

magnification, misplaced prejudices, aggression, 

narcissism. , Superstition, restriction of liberties and 

tyranny have been obtained and presented. 

Conclusion: The present study showed that the slips of 

spiritual health in the words of Amir al-mu'minin Ali (as) 

can be used as a complete model of a healthy spiritual life 

for the pathology of spiritual health to reform humanity. 
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  و همکاران     پور یداهلل نسیبه  168

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 البالغهنهج منظر از معنوی سالمت هایلغزشگاه

 
 1پور یداهلل نسیبه

 ،تهران ،نور پیام دانشگاه ،البالغه نهج معارف دکتری دانشجوی
 .ایران

 
 2 پور یداهلل هادی محمد

 عوامل تحقیقات مرکز دانشیار و اسالمی معارف گروه دانشیار،
 علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده سالمت، بر موثر اجتماعی
 .ایران بابل، بابل، پزشکی

 
 *3ناجی امین محمدهادی

 (.مسئول نویسنده) ایران ،تهران ،نور پیام دانشگاه ،دانشیار
 

 چکیده
 هایآسیب و بیماری معنوی، سالمت گاههایلغزش تردیدبی:  هدف

 را اجتماعی نابسامانی و هانظمیبی ها،اختالل که هستند عادیغیر
 شوندمی جامعه رفتپس و ظلم انحطاط، به منجر و گشته باعث

 و هاآفت این با انسانی بزرگ و کوچک اجتماع هر معموالً که
  به تا دارد حاضرتالش پژوهش.گریبانند به دست هالغزش

 امیرالمومنین سخنان در معنوی سالمت لغزشگاههای بسترشناسی
 .بپردازد( ع) علی
 البالغه نهج و کریم قرآن بر تکیه با مطالعه این  :ها روش و مواد

 انجام یتوصیف –تحلیلی ، تحقیق روش به حدیثی معتبر کتابهای و
 .است شده

 اطراف و کوفه روز آن فضای در ، السالم علیه علی امام  :ها یافته
 روزگار متنوع، مردمی با متعدد هایچالش و فرودها و فراز با آن

 مصادیق باب در ناپذیرش خستگی و الهی شخصیت با و گذراند
 راهگشایی و گسترده مطالب هاآن با مقابله هایراه و علل، ها،لغزش

 خویش بیان و بنان با دررالکلم و غررالحکم و البالغهنهج در را
-خود و تکبر:  چون هایی مولفه نوشتار این در که اند،نموده اشارت
خرافه خودشیفتگی، پرخاشگری، بیجا، هایتعصب بینی،بزرگ
 ارائه و آمده دست به ورزی استبداد و هاآزادی تحدید  گرایی،

 .استشده
 سالمت گاههایلغزش که داد نشان حاضر مطالعه: گیری نتیجه
 توان، می را السالمعلیه علی امیرالمومنین حضرت کالم در معنوی

 شناسی آسیب برای معنوی، سالم زندگی کامل الگوی عنوان به
 .نمود استفاده بشریت اصالح برای  معنوی سالمت

 
 معنوی سالمت لغزشگاه، البالغه،نهج ،(ع) علی :هاواژه کلید

 

 24/12/1400تاریخ دریافت: 
 12/06/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولaminnaji@pnu.ac.ir 

 مقدمه
سالم الطالب علیهابیبنتوان ادعا نمود که در تاریخ بشر، امام علیمی

چهره و سست عنصر را در مردمی چند کهنظیری است شخصیت بی
اش را رفتار مردم زمانه دوران حکومتش تجربه کرده وای از برهه

ردی که در این حوزه از ایکی از موتحلیل نموده است.  به خوبی
سزایی برخوردار بوده و نقش واالیی در رشد و تعالی منش اهمیت به

ز ها و آفات سالمت معنوی و نیاخالقی انسان دارد، شناخت آسیب
پذیر معنوی است؛ منظور از لغزشگاه های آسیبشناخت جایگاه

مواضعی است که امکان سقوط معنوی بیشتر است و انسان در آن 
گیرد. در واقع ها قرارمیموقعیت خاص  درمعرض گزند و آسیب

هایی است که لغزشگاه شناخت در سلوک معنوینخستین گام 
کنند و از ن ایجاد میهواهای نفسانی و وساوس شیطانی برای انسا

افکنند. از این رو ی انحراف و تباهی میطریق آن انسان را به ورطه
های لغزشگاه های سالمت معنوی، موضوعی است بحث از مولفه

که در حوزه اخالق دارای اهمیت بوده و نقش مؤثری در اصالح و 
های جامعه دارد. این امر، نیاز به بحث بهبود شخصیت اخالقی انسان

 .سازدهای پردامنه و گسترده را دوچندان میو پژوهش
ای که مایه تباهی و فساد چیزی شود، در فرهنگ لغت به هر پدیده

( بر اساس این فرموده امام علی   1شود. )آسیب یا آفت گفته می
( اجتماع بشری نیز از این امر   2 ) "ءٍ آفةٌلکلِّ شی"السالم که علیه

یرد، گها قرار میی است که در معرض آسیبامستثنی نیست و پدیده
ع باشند. با قطها در موقعیت و شرایط مختلف متفاوت میاین آسیب

ها و خطراتی هستیم که ها و شرایط شاهد لطمهنظر از این موقعیت
یک اجتماع سالم را تهدید و در نهایت بازدهی و اثر مطلوب آن را 

اجتماعات بشری  دهد. آسیب و آفات نیز برای همهکاهش می
مصداق دارد؛ چه اجتماعی کوچک باشد و چه اجتماع بزرگ اما 

تفرقه و گسستگى پیمانان، های معنوی مانند خیانت به هملغزش
به پای فدا کردن حق ، تملق و چاپلوسى ،گرایىتجمل، اجتماعى

البالغه ها و مشکالتی از این قبیل فراوان در نهجچالش مصلحت و...
 (  3 اند. )شده بحث و تشریح

های سالمت گاهاین پژوهش بر آن است تا با شناسایی دقیق لغزش
با اجرای دستورات و رهنمودهای  ،البالغهمعنوی مطرح شده در نهج

های معنوی شکل ای سالم به دور از لغزشآن امام همام، جامعه
های معنوی به طور چشمگیری ها و لغزش. از آنجا که آسیبگیرد

از نیز جامعه  و باشندهای فردی در ارتباط میها و لغزشبا آسیب
ک ه برای یکایهایی کلغزش بنابراین برخی شود،افراد تشکیل می

توان برای کل جامعه نیز تسری باشند را میجامعه مطرح میافراد 
 داد.

 
 اهروش و مواد 

این مطالعه با تکیه بر قرآن کریم و نهج البالغه و غررالحکم و درر 
م و کتابهای معتبر حدیثی و نرم افزارهای حدیثی و مقاالت الکل

توصیفی انجام شده  –پژوهشی،  به روش تحقیق ، تحلیلی –علمی 
 است.
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 یافته ها
های اخالقی و شخصیت آدمی در طول زندگی در معرض لغزش 

بیان  .کندکه سالمت معنوی انسان را تهدید میگیرد رفتاری قرار می
زدایی برای در مانعها در کالم حضرت علی)ع( هگالغزش هایمولفه

سالمت معنوی راهگشا خواهد بود. از آنجا که مولفه به معنای 
ی هر چیز است پس منظور از عناصر و اجزای تشکیل دهنده

هایی گاهلغزش ،های سالمت معنوی در این مقالهگاههای لغزشمولفه
کند. ق و رفتار تهدید میاست که سالمت معنوی را در حوزه اخال

گرایی و... سوءظن، زهدفروشی، خرافهتکبر، هایی چون گاهلغزش
 شود.میکه در ادامه بدان پرداخته 

 . تکبر2-1
تن برتر دانس است، یعنی و سرکشی بینیبرترکبر به معنای خود

 اللَّهُ یَطْبَعُ کَذلِکَ ﴿خویش و کوچک شمردن و تحقیر دیگران. و 
 دل بر خدا گونه این بلى (35غافر/   4 ) ﴾ جَبَّارٍ مُتَکَبِّرٍ قَلْبِ کُلِّ عَلى
 خود سعادت با که) زندمى( شقاوت) مهر اىکامه خود متکبر هر

 (.شودمى دشمن
تکبر بیان احساس حقارت درونی افراد به شیوه واکنشی است  

کنند برای بینی در وجودشان احساس میکسانی که نوعی خودکم
ورند. آبینی روی میبرتریا پنهان کردن آن به تکبر و خود تالفی و

با مقوله تکبر و نمودهای آن  29در سوره نحل آیه  قرآن کریم 
 ﴿دهد: برخورد جدی دارد و به فرجام ناگوار متکبران هشدار می

 پس(   4 ) ﴾الْمُتَکَبِّرین مَثْوَى فَلَبِئْسَ فیها خالِدینَ جَهَنَّمَ أَبْوابَ فَادْخُلُوا
 در که شوید داخل دوزخ به در هر از( که کنند خطاب فرشتگان)

 دوزخ که) متکبران جایگاه و. بود خواهید معذب همیشه آنجا
 .است منزلگاهى بد بسیار( است

به تکبر و تفاخر اشاره و از  192خطبه  در  السالمامام علی علیه 
 ِإِنَّهُفَ الْجَاهِلِیَّةِ فَخْرِ وَ الْحَمِیَّةِ کِبْرِ فِی اللَّهَ فَاللَّهَ"دارد: آن بر حذر می

 رُونَالْقُ وَ الْمَاضِیَةَ الْأُمَمَ بِهَا خَدَعَ الَّتِی الشَّیْطَانِ مَنَافِخُ وَ الشَّنَئَانِ مَلَاقِحُ
 (5 ) "الْخَالِیَة.

بپرهیزید از بزرگی فروختن از روی حمیت و  خدا را! خدا را!. 
نازیدن به روش جاهلیت که حمیت زادگاه کینه است و شیطان را 

های پیشین را فریفت و مردمان که بدان امت _دیرینه_دمدمه جای 
 را در روزگاران دیرین.

طلبانه و حق ی حقیقتاولین نتیجه خودپرستی، دوری از اندیشه
کبر وقتی حق را مخالف با تمایالت خود محورانه است و انسان مت

ببینید از آن سرباز خواهد زد و با وجود علم به حقانیت آن، به هر 
آید که شاهد مثال این مؤلفه در روشی در صدد توجیه آن، بر می

زمان انتقال خالفت پس از وفات پیامبر اکرم )ص( است که حضرت 
 إِنَّهُ وَ فُلَانٌ تَقَمَّصَهَا لَقَدْ هِاللَّ وَ أَمَا "فرمایند:می 3خطبه  درعلی )ع(

به خدا هان (  5 ) ".الرَّحَى مِنَ الْقُطْبِ مَحَلُّ مِنْهَا مَحَلِّی أَنَّ لَیَعْلَمُ
دانست خالفت جز پوشیدو میی خالفت را جامه _فالن _ سوگند!

نیز  و. مرا نشاید که آسیا سنگ تنها گرد استوانه به گردش در آید
توجیه قریش در سقیفه در مورد غصب خالفت که گفته در پاسخ به 

 احْتَجُّوا " :  فرمودند 67خطبه  در  بودند: ما از درخت رسالتیم
حجت آوردند که درختند و  ( 5 ) " الثَّمَرَةَ أَضَاعُوا وَ بِالشَّجَرَةِ

  اند تباه کردند.خالفت را بردند و خاندان رسول را که میوه

ی قبایل عرب ای که سیاست حاکم بر همهی هویت قبیلهجان مایه
جاهلی در ساخت قدرت بود عنصر عصبیت بود و چنان این عنصر 

ی اعضا خود در ساخت درونی قبیله به هم پیوند خورده بود که همه
 دانستند با جان و مال خود از حریم آن دفاع کنند. ورا مکلف می

که این شعار مبین بوده « مظلوماًأو  خاک ظالماًأ رنصُأ»شعارشان 
میزان عقالنیت و حق محوری اعراب جاهلی است. آنچه که آتش 

یروی ورزی و پکند پایین بودن سطح اندیشهورتر میعصبیت را شعله
به خطکورکورانه افراد از بزرگان متکبرشان است،امیر مؤمنان)ع( 

 کُبَرَائِکُمْ وَ سَادَاتِکُمْ طَاعَةِ مِنْ الْحَذَرَ فَالْحَذَرَ أَلَا "فرمایند:می192
 لَىعَ الْهَجِینَةَ أَلْقَوُا وَ نَسَبِهِمْ فَوْقَ تَرَفَّعُوا وَ حَسَبِهِمْ عَنْ تَکَبَّرُوا الَّذِینَ
هان بترسید بترسید از پیروی مهتران و بزرگانتان که به   "رَبِّهِم

گوهر خود نازیدند و نژاد خویش را برتر دیدند و نسبت آن عیب 
(. از دیگر آفات تعصبات کور،  5) بر پروردگار خود پسندیدند را

ای نشأت های قومی و قبیلهامتیازدهی به خویشان است. و از تعصب
گیرد. سیاست مشهور خلیفه سوم در بعد سیاسی و اقتصادی همین می

 (6 مسئله بود که شواهد تاریخی مؤید این مطلب است. )
افراد به سالمت معنوی این روحیه پیامبر اکرم )ص( برای رسیدن 

عصبیت و تفکر ناسیونالیستی افراطی را تعدیل کردند و در صدد 
شان در ماجرای سقیفه باز حذف آن برنیامدند اما پس از وفات ای

ستیم و نیز در هم شاهد تولد دوباره روحیه عصبیت افراطی ه
  عملکرد سیاسی و اقتصادی سه خلیفه اول این تفکر نهادینه شد.

 . سوءظن2-2
اند که سوء به وردهلغویان آبرای تعریف و بیان ماهیت سوءظن 

باشد. ظن نیز به گمانی گویند که معنای بدی، زشتی، آفت و بال می
گوید: اش ترجیح داشته باشد. راغب اصفهانی میاحتمال ثبوت بر نفی

شود و ظن احتمال راجح است که به وسیله ی امارات حاصل می
( ظنون را به چاهی گویند که نمی 7 تب مختلفی است.)دارای مرا

 (    8   دانند آیا در آن آب هست یا نه. )
 است. خداوند در مورد ظنکار رفتهمسئله ظن در قرآن و روایات به

 راًکَثی اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا﴿فرماید: می12حجرات آیه  درسوره
 پندارها بسیار از ایمان، اهل ( اى  4  ) ﴾إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ
 معصیت پندارها و ظنّ برخى که کنید اجتناب یکدیگر حق در

 .است

نویسد: مراد از اجتناب عالمه طباطبایی در المیزان در ذیل این آیه می
از ظن، اجتناب از خود ظن نیست چون ظن خود نوعی ادراک 

شود و است، ناگهان ظن در آن وارد  می نفسانی است و درِ دل باز
تواند برای نفس و دل خود دری بسازد تا از ورود ظن بد آدمی نمی

جلوگیری کند پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست مگر آنکه 
ای از مقدمات اختیاری آن نهی کند، پس منظور از آیه مورد از پاره

ید اگر درباره خواهد بفرمابحث نهی از پذیرفتن ظن بد است، می
 کسی ظن بدی به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده.)

9    ) 
های روانی صاحب قلب سلیم سوءظن را از گناهان قلبی و بیماری

 شود. در معنایداند که خود سبب بسیاری از گناهان دیگر نیز میمی
ا ی سوءظن آورده است که هرگفتار یا کرداری که از دیگری شنیده

طور آشکار و یقینی باشد، صحیح و جایز است شود اگر بهدیده می
صورت قابلیت حمل بر صحت نخواهد داشت و ترتیب در غیر این
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  و همکاران     پور یداهلل نسیبه  170

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اثر دادن به آن باور و ایجاد بدبینی نسبت به فرد مسلمان، مرتکب 
 داند)( حضرت علی ع سوءظن را آفت دین می  10  حرام شده است. )

 (.  2  ماند.)دین نمی ( که با وجود آن  2

در منابع اسالمی سوءظن انواعی دارد، بدبینی انسان نسبت به خدا ، 
 مردم، ائمه معصومین ع و..

آل عمران در مورد گروهی سخن به میان آمده که به خدا  3در آیه 
گمان بد بردند و خداوند آن را ظن جاهلیت نامید. صاحب التحقیق 

د انسان جاهل و محروم از معارف این ظن ناشی از جاهلیت را وجو
(. در مورد بدبینی نسبت به مردم،   8 داند. )خداوند متعال می

 اسْتَوْلَى إِذَا"گیرند: امیرالمومنین ع شرایط جامعه را نیز در نظر می
 مِنْهُ تَظْهَرْ لَمْ بِرَجُلٍ الظَّنَّ رَجُلٌ أَسَاءَ ثُمَّ أَهْلِهِ وَ الزَّمَانِ عَلَى الصَّلَاحُ
 رَجُلٌ فَأَحْسَنَ أَهْلِهِ وَ الزَّمَانِ عَلَى الْفَسَادُ اسْتَوْلَى إِذَا وَ ظَلَمَ فَقَدْ حَوْبَةٌ
چون نیکوکاری برر زمانه و مردم آن   " غَرَّرَ فَقَدْ بِرَجُلٍ الظَّنَّ

غالبآید و کسی به دیگری گمان بد برد که از او فضیحتی آشکار 
بدکاری بر زمانه و مردم آن غالب شود نشده، ستم رده است و اگر 

 (  5  ) .و کسی به دیگری گمان نیک برد خود را فریفته است
سوءظن یک بیماری روانی و قلبی است که بر سالمت معنوی و 

 گذارد. جسمی فرد و جامعه تاثیر می
 برند کههای اخالقی و قلبی را نام میامیرالمومنین ع برخی بیماری

 غَرَائِزُ الْحِرْصَ وَ الْجُبْنَ وَ الْبُخْلَ فَِإِنَّ" به خداست.ی آن سوءظن ریشه
هایی جدا سرشت بخل و ترس و آز "بِاللَّهِ الظَّنِّ سُوءُ یَجْمَعُهَا شَتَّى

 (  5  . )ی آنها بدگمانی به خداستکه فراهم آورنده جداست
که است  های قلبیبنابراین یکی از آثار سوءظن ابتال به دیگر بیماری

گیرد. حضرت علی ع تبعاتش زندگی فردی و اجتماعی را در برمی
این سخن را در توصیه به مالک اشتر برای انتخاب مشاور بیان 

به مالک اشتر و هر شخصی که در  حضرت علی ع حال فرمودند؛
گیرد توصیه به طول تاریخ در جایگاه حاکم و والی قرار می

 أَمْرٌ کَذَلِ فِی مِنْکَ فَلْیَکُنْ"   کند:بینی نسبت به شهروندان میخوش
 نَصَباً عَنْکَ یَقْطَعُ الظَّنِّ حُسْنَ فَِإِنَّ بِرَعِیَّتِکَ الظَّنِّ حُسْنُ بِهِ لَکَ یَجْتَمِعُ
 إِنَّ وَ عِنْدَهُ بَلَاؤُکَ حَسُنَ لَمَنْ بِهِ ظَنُّکَ حَسُنَ مَنْ أَحَقَّ إِنَّ وَ  طَوِیلًا
 "عِنْدَه بَلَاؤُکَ سَاءَ لَمَنْ بِهِ ظَنُّکَ سَاءَ مَنْ أَحَقَّ

ید م آپس رفتار تو چنان باید که خوش گمانی رعیت برایت فراه
گمانی تو آن کس به خوش زداید وکه این رنج دراز را از تو می

باید  ات بدان بیشترسزاوارتر که از تو بدو نیکی رسیده و بدگمانی
 (  5   .)که از تو بدی دیده

عبارت از کالم امیرالومنین علیه السالم دو نکته مورد تاکید در این 
برد، پس ظن رنج مداوم را از زندگی انسان میاست اول اینکه حسن

سوءظن رنجی است مداوم برای انسان، که این سخن حضرت علی ع 
توان با کالم دیگر ایشان که در غررالحکم آمده، بهتر درک را می
 کرد: 

 نگرداند نیکو که هر. أحد کلّ من استوحش ظنّه یحسن لم من"
 (  2  ) "کس هر از کند وحشت را خود گمان

ی قطعی سوءظن است که رنجی است بنابراین ترس و تنهایی نتیجه
دبینی بینی یا بمداوم برای شخص بدبین، و نکته دوم آنکه برای خوش

 نسبت به افراد باید آنها را آزمود.
داشتن حس امنیت نسبت به اطرافیان یکی از موارد سالمت معنوی 

شود که ع اینگونه برداشت می از کالم حضرت امیر است،

سوءظن و عدم امنیت  بینی حس امنیت در پی دارد از سوییخوش
نسبت به اطرافیان زمینه ساز حس تنهایی خواهد بود و منجر به 

ه در خطب (ع)شود، طبق کالم حضرت علی گیری از اشخاص میکناره
  "لِلذِّئْب الْغَنَمِ مِنَ الشَّاذَّ أَنَّ کَمَا لِلشَّیْطَانِ النَّاسِ مِنَ الشَّاذَّ فَِإِنَّ " 127

شیطان است  یبهره آنکه که از جمع مسلمانان به یک سو شود
چون از گله دور ماند نصیب گرگ بیابان  چنانچه که گوسفند

 اللَّهِ عِبَادَ رُوافَاحْذَ ": فرمایندمی 192خطبه ( و نیز در   5  ) است.
بندگان خدا بپرهیزید این که شیطان  "بِدَائِه یُعْدِیَکُمْ أَنْ اللَّهِ عَدُوَّ

 (  5  .)ا را به بیماری خود مبتال گرداندمش

توان نتیجه گرفت که سوءظن منجر به از مجموع این سخنان می 
شود و انسان جدا از اجتماع گیری فرد از اجتماع میتنهایی و کناره

تواند فرد را به ی شیطان خواهد بود و شیطان از این طریق میطعمه
 بیماری خود مبتال کند و بر سالمت معنوی فرد تاثیر بگذارد.

 
 زهد فروشی

ی عقب مانده و جاهلی است های جامعهفروشی از جمله پدیدهزهد
نشان از عدم سالمت معنوی دارد  که افراد به نام دین و در لباس 

شوند. شوند و موجب انحراف دیگران میعبادی و دینداری ظاهر می
پردازد در توصیف این دسته حضرت )ع( وقتی به بیان اقسام مردم می

 ةَالْآخِرَ یَطْلُبُ لَا وَ الْآخِرَةِ بِعَمَلِ الدُّنْیَا یَطْلُبُ مَنْ مِنْهُمْ وَ"فرمایند: می
 ثَوْبِهِ مِنْ شَمَّرَ وَ خَطْوِهِ مِنْ قَارَبَ وَ شَخْصِه مِنْ طَامَنَ قَدْ الدُّنْیَا بِعَمَلِ

 آن "الْمَعْصِیَة إِلَى ذَرِیعَةً اللَّهِ سِتْرَ اتَّخَذَ وَ لِلْأَمَانَةِ نَفْسِهِ مِنْ زَخْرَفَ وَ
که با کاری که آخرت راست، دنیا را جوید و بدانچه در دنیا کند، 

آسان و آسوده خیال ، آرام ، گام بردار و راه آخرت را نپوید، تن
دامن به کمر در آرد با زیور دروغین خویش ار امین مردم شناساند 

 (.   5  ) پوشی خدا را وسیله معصیت گرداند.و پرده
هایی است که بدون مالک و معیار، ل این نفاق، انحراف انسانحاص

دهند. عملکرد اشخاص را در شناخت حق و باطل مبنی قرار می
حضرت علی )ع( در پاسخ به حارث بن حوت که معتقد بود اصحاب 

 لَمْ وَ تَحْتَکَ نَظَرْتَ إِنَّکَ حَارِثُ یَا " جمل گمراه نیستند فرمود:
 عْرِفِتَ لَمْ وَ أَتَاهُ مَنْ فَتَعْرِفَ الْحَقَّ تَعْرِفِ لَمْ إِنَّکَ فَحِرْتَ فَوْقَکَ تَنْظُرْ

میق بینانه نگریستی نه عتو کوتاهای حارث!  "أَتَاه مَنْ فَتَعْرِفَ الْبَاطِلَ
ای تا بدانی اهل و زیرکانه و سرگردان ماندی. تو حق را نشناخته

  5  ) وان آن چه مردمانند.حق چه کسانند و نه باطل را تا بدانی پیر
 .) 
 

 گراییخرافه
یکی از مولفه هایی که میزان و عمق سالمت معنوی افراد جامعه را 

انند ها نتوکند میزان گرایش به خرافات است. وقتی انسانمشخص می
ها را دریابند به عقاید باطل روی ارتباط علی و معلولی بین پدیده

به مسائل مختلف سوره بقره  102در آیه  آورند. در قرآن کریممی
 لَیْمانَسُ مُلْکِ عَلى الشَّیاطینُ تَتْلُوا ما اتَّبَعُوا وَ﴿خرافی اشاره شده است 

 اطینشی( و دیوان) که را سخنانى کردند پیروى و ﴾...سُلَیْمان کَفَرَ ما وَ
 هرگز و خواندند،مى( جادوگرى و افسون به) سلیمان ملک در

( از آیه   4  )نگشت  کافر( خدا به سحر بردن کار به با) سلیمان
آید که سحر در میان یهودیان امری متداول بوده و شریفه بر می

ند پنداشتدادند چون این طور می)یهودیان( آن را به سلیمان نسبت می
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که سلیمان آن سلطنت و ملک عجیب را و آن تسخیر جن و انس و 
کرد و غریب و خوارقی که میوحش و طیر را و آن کارهای عجیب 

( حضرت امیر )ع( برای مشخص کردن   9  به وسیله سحر کرد )
کند. مردم را به مشاهدات عینی حواله می ،حدود خرافه از واقعیت

: فرمایدمیهای آن، های طاووس پس از ذکر ویژگیدر بیان شگفتی
 "إِسْنَادُه ضَعِیفٍ عَلَى یُحِیلُ کَمَنْ لَا مُعَایَنَةٍ عَلَى ذَلِکَ مِنْ أُحِیلُکَ "

این داستان که تو را گویم داستانی است از روی دیدن نه چون کسی 
 (  5  که روایت کند بر اساس حدیثی ضعیف شنیدن. )

خورد و ی دیگر در خرافات غوطه میالعرب نیز مانند همهجزیرة
اصی خ بر اثر جهل به عقاید عجیب و نامعقولی پایبند بود و تشریفات

داد. بر اثر عدم درک صحیح سنخیت دنبال همان عقاید انجام میبه
و تناسب مابین علت و معلول، ضعف اندیشه و ناتوانی در تحلیل 

حضرت علی ها، خرافات و موهوماتی را باور داشتند. پدیده
  33در خطبه  اعراب جاهلیعلمی السالم در توصیف وضعیت علیه
 از عرب کسی کتابی "کِتَابا یَقْرَأُ الْعَرَبِ مِنَ أَحَدٌ لَیْسَ"فرمایند: می

گر افق دید ( محتویات اشعار جاهلی که بیان  5  نخوانده بود. )
های انسانی و حیات و شئون آن اعراب است از حقایقی مانند ارزش

و عالم هستی و مبادی و غایات آن و محبوبیت نگرش علمی به 
عدم  (  11  شود.)... اثری دیده نمیاجزاء و روابط جهان هستی و 
شود، ی گرایش به خرافات بیشتر میاتصال به منبع وحی و علم زمینه

هایی از آن باقی است و دامن خرافاتی که در عصر کنونی نیز نشانه
ی امروز را به خود آلوده است که به انسان متمدن و توسعه یافته

اعتقاد به عیافة یعنی فال زدن کنیم. هایی از آن بسنده میذکر نمونه
رفت فال از روی حرکات پرندگان که اگر به سمت راست می

پنداشتند. رفت شوم میزدند و اگر به سمت چپ میخودش می
گوید: تطیّر در اصل از طیراست که راست یا چپ رود، جاحظ می

پر خود را بکند، حتی از مشاهده آدم یا حیوان لوچ تنش را نخارد یا 
  دند. )زبریده پیشگویی کرده فال بد مییوان شاخ شکسته و دمیا ح
( از آنجا که معتقد به سرنوشت الیتغیر و دخالت ارواح شریر   12

جستند. کاهنان مدعی بودند که بودند به کهانت و عرافة توسل می
کنند. میبینی دهند و حوادث آینده را با وسایل پیشاز آینده خبر می

گرایی افراد که سطح علم محوری و عقل و دیندر چنین فضایی 
جامعه پایین و گرایش به خرافات و تقلید کورکورانه باال باشد 

ند که شوطلبی پیدا میهای متکبر سودجو و منفعتبطور قطع انسان
کنند و به قهقرا ها را گمراه مییابی به منافعشان انسانبرای دست

است ویی، پدیده استحمار های سودجکشانند. یکی از این روشمی
که اصوالً در حوزه سیاست و اغلب در میان سیاست مداران واقع 

مایه مناسبی برای سودجویان گرایی دستشود و رواج خرافهمی
پنهان کردن حقیقت به منظور دست یافتن به منافع و  خواهد بود.

مصالح شخصی یا حزبی. قرآن کریم کرامت انسان و پاسداری از 
نهد و تحمیق و استحمار را از زندگی بشر و را ارج میشخصیت ا

قرآن تقلید کورکورانه را نه تنها از عالمان دین بلکه از  ،کندنفی می
ای و قومی ناروا های قبیلهپدران و نیاکان و به تعبیر دیگر سنت

داند. این بدان معناست که هر آن چه بیرون از دایره خردورزی می
اهمخوان است وباید از زندگی کرامت انسان نو آگاهی باشد با 
هر چه سالمت معنوی در جامعه افزایش  (  13  انسان زدوده شود.)

یافته ، آرامش بیشتری همراه با معنویت در گرایی کاهش یابد خرافه
 انسان دیده می شود. 

  خودشیفتگی. 2-5
نارسیسوس شخصیتی در اسطورهای یونانی است که عاشق تصویر 

آب گردید و برای رسیدن به آن غرق شد . اکنون عنوان  خود در
خودشیفتگی برای عشق به خود یعنی دیدگاه اغراق آمیز در مورد 

اختالل شخصیت  فضایل یا موفقیت های خود بکار می رود .
کی از چندین اختالل شخصیت است که ( ی (NPD خودشیفتگی

ای ناسالمی برشود و عواقب با تمرکز بیش از حد به خود شناخته می
هایی از خودبزرگ بینی، نشانه NPD افراد مبتال به .اطرافیان دارد

عدم همدلی، احساس اغراق در اهمیت خود و نیاز بیش از حد به 
ها همچنین بر قدرت، موفقیت دهند. آنتوجه و تحسین را نشان می

ها ممکن است اند. آنهای بیرونی مانند ظاهر تثبیت شدهو ویژگی
از دیگران برای منافع شخصی سوءاستفاده کنند و انتظار دارند  غالباً

  .های برتر دیده شودکه از همه افراد پیرامونشان رفتار
ارف ها به دنبال تعکنند: آنخودشیفتگان به دو روش اصلی رفتار می

و توجه دیگران هستند و عصبانیت و درد درونی خود را به اطرافیان 
رغم ظاهر محکم خود، شیفتگان علیکنند. خودد تحمیل میخو

ه ترسند که بها میبسیار آسیب پذیر، ناتوان و ضعیف هستند. آن
عنوان کالهبرداری با عزت نفس پایین شناخته شوند، و تالش زیادی 
را برای پیشبرد تصویر جعلی خود و مسدود کردن بازخورد منفی 

تقادی و این مکانیسم منجر به تکبر و رفتار ان .دهندانجام می
های خود را بر روی دیگران بازتاب ها کاستیشود. آنتحقیرآمیز می

کنند و به دیگران وابسته هستند تا دائماً احساسات خود را تامین می
ها برای پر کردن خالء درونی خود به سمت افرادی کنند. درواقع آن

یک   .شوندکه از نظر عاطفی احساساتی هستند، جذب می
های منفی خود د احساس مسئولیت در برابر رفتارخودشیفته فاق

کند تا درد و عصبانیت خود را به است و دیگران را سرزنش می
عوامل بیرونی نسبت دهد. خودشیفتگان به شدت فاقد حس فروتنی 
هستند و قادر به پذیرش سرزنش یا پذیرش تقصیرات خود نیستند. 

ت شادی، توانند به طرز چشمگیری بین حاالخودشیفتگان می
برقراری یک  .سرخوشی و افسردگی و عصبانیت در تزلزل باشند

ها دشوار است، زیرا اغلب آن رابطه قابل اعتماد با یک خودشیفته
دروغگو هستند. خودشیفتگان گرایش به پرخاشگری دارند، خواه 
از نظر جسمی، کالمی، روابط زناشویی و دیگر موارد. خودشیفتگان 

ار حساسند و با کوچکترین موردی عصبانی نسبت به انتقاد بسی
  .کنندکنند و از دیگران انتقاد میها سریع قضاوت میشوند. آنمی

های دهد  که افراد با شخصیتمطالعه نهج البالغه نشان می
وان مادی و معنوی برای دیگران های فراخودشیفته ، باعث آسیب

ها فتارا از این گونه رگردند و امام علی علیه السالم بارها ایشان رمی
هایی چون  پوشاندن حقیقت از مردم، بر حذر داشته است . ویژگی

گران، اشتباه کاری و آشفته ، تحقیر دینی، خودبرتربیخودمحوری
تشخیصی اختالل های ( که با مالک  5 شکنی )، پیمانگویی

( نتیجه جالب توجهی 14  )  DSM-IVشخصیت خودشیفته در
، اشتغال ذهنی با تخیالت  بینیاحساس خودبزرگ همراه دارد.هبرا 

، قدرت و .. آرمانی ، اعتقاد به استثنایی بودن خود ، نیازمند موفقیت
کشی ستگی و استحقاق غیر واقعی ، بهرهتمجید افراطی ، احساس شای
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

حسی با دیگران ، ران در روابط بین فردی ، فاقد همظالمانه از دیگ
. اگر چه خودخواهانه و پر نخوتا رفتارهای حسادت ، نگرش ی

 ها باشند خودشیفته هستند .از این ویژگی افرادی که دارای بخشی
مت در مذخودشیفتگی یکی از بستر های مهم بیماری روانی است و  

سَیِّئَةٌ  " :فرمود 46حکمت آن همین بس که امیرالمؤمنین)ع( در 
گناهی که تو را زشت  "عْجِبُکَتَسُوءُکَ، خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُ

(؛ این   5  )نماید نزد خدا، بهتراست از کار نیکی که پسندت آید. 
کارى که از عمل زشت خود ناراحت از آن روست انسان معصیت

 حال ،داردشود به سوى پشیمانى و توبه و جبران آن گام بر مىمى
شود گامى به سوى آن کس که از کار نیک خود مغرور مى ،آنکه

  .داردریاکارى بر مى
 

 آرزوهای دراز 
زندگی پویا و پویایی زندگی به این است که انسان نگاه به آینده 

 «امید»ندگی پویایی و تحرک می دهد داشته باشد و آنچه که به ز
شهود است و است ، نقش امید و ناامیدی در جریان زندگی کامال م

نیز گفتمان درونی انسان امیدوار و ناامید کامال روشن است . انسان 
های ناامید از زندگی تلخ ، سرد و بی روح ، تاریک و زجر آور رنج 
می برند اما در نقطه مقابل انسان های امیدوار از زندگی سرشار از 
نشاط ، تحرک و پویایی برخوردارند و از زندگی خود لذت می 

. اما هر چیزی حدی دارد و افراط و تفریط در هر امری ناپسند برند 
است . جنبه تفریط که ناامیدی است اما افراط در این خصوص به 
آرزوهای بزرگ و دور و دراز می انجامد آرزوهای دور و دراز 

 یعنی آرزوهایی که از اندازه عمر انسان تجاوز می کند . 
به سوی آینده باشد به  نساآرزو که می توانست موتور حرکت ان

عاملی جهت رکود و نارضایتی تبدیل می شود ، به دست نیاوردن 
خواسته ها و تحقق نیافتن آرزوها موجب احساس ناکامی می گردد 
و احساس ناکامی از عوامل نارضایتی از زندگی و بیماری های روحی 

حاصل المنی »روانی خواهد شد . امام علی علیه السالم می فرماید 
نتیجه آرزو ، افسوس خوردن و ثمره آن « السف و ثمرته التلف ا

 عَلَیْکُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا»و (    15  )تلف شدن است
ای مردم همانا بر شما از دو چیز  «الْأَمَل طُولُ وَ الْهَوَى اتِّبَاعُ اثْنَانِ

ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر بیشتر می
از سویی آنچه که امید را شیرین و زندگی را با نشاط  (  5  ).پروردن

می کند پایان خوش آن است اما اگر  از پایان خوش خبری نباشد 
آرزوهای دور و بسیار تلخ و آزار دهنده خواهد بود و انتظار در 

دراز از این گونه بشمار می رود . نکته مهم در آرزوهای دراز دست 
های دینی فریبنده معرفی شدهتنی بودن آن است . دنیا در آموزهنایاف

زد به تعبیر امام سامندان به خود را دچار محرومیت میاست و عالق
 ینُزَّوات و تُهَبالشَ الناسَفتن تَ ةٌضرخُ ةٌلوَنیا حُالدُ نَّإ»  السالمعلی علیه

   16  « )جا ها ن رَمَ فُلها و تخلِمَن أر مَها لتغّاهلل انَّ یمُأها و لِعاجِهم بِلَ
و  سازداست و مردم را با شهوات شیفته می( همانا دنیا شیرین و زیب

را که  کند . به خدا سوگند دنیا هر کسبا پدیده ها ظاهر سازی می
ید دهد و هر کس را که به آن امریب میبه آن آرزومند باشد ف

سازد. ره آورد افراط در امید و آرزوهای دور داشته باشد ناامید می
و دراز ، یاس و ناامیدی است. این نکته مهم است که هر چه بر 

ی بیشتری هاافزوده شود انسان به زحمات و سختی میزان آرزوها

باالخره افسردگی  شود و این مسئله بر اندوه وناراحتی ودچار می
دهندکسی ی رضایت از زندگی را کاهش میافزاید و درجهانسان می

که دنبال آرزوهای طوالنی است و همواره لذت را در چیزی 
که ندارند و به همین خاطر از آنچه برخوردار است پندارند می

این افراد همیشه ناالن و  شوند معموالمند نمیبرند و بهرهلذت نمی
 جوبهنجاری را باید در ضعف شناخت جستاند، ریشه این ناناراضی

ای برخالف واقعیت زندگی و دست کرد، آرزوهای طوالنی مسئله
یافتن بدان محال است بنابراین اصالح باورها و شناخت و تحلیل 

ها، راه حل این ناهنجاری است. واقعیت این است که درست واقعیت
ها در ها در این دنیا مدت محدودی است و توانایی انسانمر انسانع

 است. رسیدن به آرزوهایشان بسیار محدود

 
 پرخاشگری 

پرخاشگری به  یکی از موانع سالمت معنوی پرخاشگری است .
شناسان و روانکاوان مورد عنوان یک رفتار اجتماعی از نظر روان

توان دو علت اصلی برای این می توجه قرار گرفته است. از نظر آنان
پدیده و رفتار بیان کرد. برخی آن را برخاسته از تمایالت ذاتی انسان 

اند. گروه نخست بر این و برخی دیگر ریشه آن را اجتماعی دانسته
باور است که پرخاشگری در انسان ذاتی و غریزی است و به عنوان 

 ارضا شود و به بایست پذیرفته و در حد نیازیک نیاز طبیعی می
نوعی نیز کنترل و مهار گردد. این دیدگاه، احتمال تغییر را هیچ و یا 

 یبرا را قانونی یا و اخالقی هایروش و  بسیار ضعیف و کم دانسته
د؛ زیرا کنر نه تنها نادرست بلکه ضدانسانی تلقی میرفتا بازسازی

یجه نتشود تا بخشی از غریزه انسانی سرکوب شود که در موجب می
آن آثار و پیامدهایی را در شخصیت فردی و جمعی به جا خواهد 
گذاشت. به این معنا که سرکوب غریزه نه تنها نادرست بلکه باعث 

تر سرباز شدن آن از جاهای دیگر و در نتیجه تخریب خطرناک
شود. سرباز کردن یک زخم و عفونت سرخوردگی به مراتب می

 .تاثیرات طبیعی استبیشتر از آزاد گذاشتن و پذیرش 
شناسان، پرخاشگری را نه امری در مقابل این گروه، برخی از روان

فطری و غریزی و یا ذاتی بلکه متاثر از عوامل اجتماعی دانسته و 
های اخالقی و قانونی دانسته و بر تغییر قابل بازسازی از طریق روش

و جنگ آن پافشاری و اصرار دارند؛ از این رو آنان پدیده درگیری 
پرخاشگری  .کنندها را نتیجه اجتماعی شدن آنان قلمداد میدر انسان

به معنای رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی 
ه مستقیم از انجام شود . البته پرخاشگری همیشه محدود به حمل

رود در بعضی موارد شامل کاربرد سوی یک شخص بکار نمی
شود و در آسیب رساندن یا گروهی میهای مدرن علیه کسی حسال

.  شامل آزارهای روانی نظیر تحقیر ، توهین ، فحاشی هم می شود
به مالک اشتر ، به طور کلی  53امام علی علیه السالم در نامه

 کند و بهرد خشونت آمیز با مردم را نفی میپرخاشگری و برخو
 سَفْکَهَا وَ لدِّمَاءَا وَ إِیَّاکَ» دارد ویژه از خونریزی ناحق بر حذر می

 أَحْرَى لَا وَ لِتَبِعَةٍ أَعْظَمَ لَا وَ لِنِقْمَةٍ أَدْعَى ءٌشَیْ لَیْسَ فَِإِنَّهُ حِلِّهَا بِغَیْرِ
بپرهیز از « حَقِّهَا بِغَیْرِ الدِّمَاءِ سَفْکِ مِنْ مُدَّةٍ انْقِطَاعِ وَ نِعْمَةٍ بِزَوَالِ
چون ریختن خون به ناحق ها و ریختن آن به ناروا که چیزی خون

را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را  _آدمی_
های کنترل، های اسالم، آموزهآموزه(    5 ). نبرد و رشته عمر را نبرد
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گر هستند؛ یعنی به انسان در سه حوزه عقاید، هدایت، مهار و تعدیل
کنند کمک میگر در حوزه عمل( اخالق و عبادیات )نمادهای تعدیل

تا افزون بر شناخت خود و هستی، مهار و هدایت قوای نفسانی را 
های وحیانی تعدیل کند و در اختیار گرفته و غرایز را بر پایه آموزه

خشونت و پرخاشگری به معنای  .در مسیر تکاملی درست قرار دهد
تواند خروج از دایره اعتدال، امری ناپسند است که ریشه آن می

  های افراطی و دنیاگرائی یعنی همان هواهای نفسانی باشد. )خواسته
( همین هواهای نفسانی، انسان را به سمت و سوی جنگ و   4

 (  4  ) .دهدخشونت سوق می
بایست افراد را به سوی بنابراین، برای درمان پرخاشگری می

د نای عمل کرد که شخص بتواگرایی و اعتدال سوق داد و به گونهعقل
تقویت صبر و  .قوای شهوانی و غضبی خود را تحت کنترل درآورد

ترین عامل در کاهش تواند مهمافزایش سطح آستانه تحمل، می
صبری علل و عوامل متعددی دارد پرخاشگری باشد. از آنجا که بی

تواند در کاهش ترین آنها عدم شناخت است، شناخت میکه از مهم
ریشه بسیاری  .حمل افراد مفید باشدپرخاشگری و افزایش آستانه ت

ها، خروج از اعتدال و مدیریت عقل است. اما باید از پرخاشگری
حوصلگی، کم ظرفیتی، توجه داشت که عوامل دیگری چون بی

بینی، ضعف و ناتوانی مزاج، عدم اعتماد به نفس و خودکم
بافی و بدگمانی، همانند سازی و تقلید های افراطی، منفیحساسیت

تواند نقش مهمی در پرخاشگری داشته دیگران و مانند آن نیز می از
یابی علل و عوامل پرخاشگری در باشد. بنابراین الزم است با ریشه

های درمان آن پرداخت. در اسالم برای مدیریت قوه فرد به راه
غضب و خشم و تحت کنترل در آوردن آن و حاکمیت عقل و 

است. از جمله این راهکارها، های چندی بیان شده اعتدال، راه
تقویت باورها و ایمان شخص به ربوبیت و حکمت و قدرت الهی، 
بیان اذکار خاص برای تقویت این روحیه است؛ چرا که ذکر الهی 

( و همچنین اعمالی چون   4  آرامش بخش و اطمینان بخش است. )
اذکاری چون بیان  و نیز  ( و مانند آن است  4  گرفتن ) روزه

 و تغفراهلل ربی و اتوب الیه، ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیماس
تواند در افزایش صبر و می های معوذتین )ناس و فلق(خواندن سوره

البته  .موثر باشدآستانه تحمل و رهایی از خشونت و پرخاشگری 
الزم به ذکر است که بیان اذکار زمانی تاثیر کافی خواهد گذاشت 

 طور همزمان اتفاق افتد.ر و کنترل درونی بهکه تقویت باو
 

 استبداد و خودکامگی
ن چه انساکامگی است و چنانسازی استبداد و خودقدرت بستر مهّیا

ای فارغ از اخالق به قدرت برسد و قدرتش مهار نشود، در هر مرتبه
 کامگی نمودزند. خودکامگی میکه باشد، دست به استبداد و خود

حیوانیت در آدمی است. آن که در اسارت ذلت حیوانیت حاکمیت 
کامگی و تجبر و در قلب گیرد، این ذلت را به صورت خودقرار می

گیری و در سلوک و رفتار گردن فرازی و گردنکشی در تصمیم
دهد، که این هالکتی سخت برای آدمی و جامعه خویش نشان می

 161در حکمت لی )ع(( به تعبیر امیر مؤمنان ع  17 انسانی است. )
 .رسید هالکت به دگردی رأى خود که هر "هَلَک بِرَأْیِهِ اسْتَبَدَّ مَنِ" :
( 5  .) 

های مختلف در جامعه و حکومت کامگی منشأ تباهیخود استبداد و
 ورزی را بهکامه، اندیشه و اندیشهاست. سیاستمداران مستبد و خود

بندند و هر ناروایی را بر خود کشند، باب نقد و انتقاد را میبند می
کشانند. در دارند و این گونه همه چیز را به انحطاط میروا می

کامگی مایه زوال و اندیشه سیاسی امام علی )ع( استبداد و خود
 (.17 ) .نابودی است

ا کامگی تو رخود.« الِاستِبدادُ برَأیکَ یُزِلُّکَ وَ یُهَوِّرُکَ فِى المَهَاوِى»
 (  15  ) .اندازددر هالکت گاه فرو می لغزاند ومی

کامگی به منزلة اعالم جنگ با خداست؛ در منظر امام علی )ع( خود
نمود و هر جا و از جانب هر ای آن را تحمّل نمیو از این رو ذرّه
-نمود به قلع و قمع آن همّت میکامگی ظهور میکس اندکی خود

دیدگاه خود  لک اشتر( امام علی )ع( در عهدنامه ما18  گماشت. )
 را در این باره بیان کرده و چنین هشدار داده است:

 غنیمت را آنان خوردن که باشى شکارى حیوان هرگز، چونان مبادا
 ردیگ دسته تو، و دینى برادر اىاند، دستهدسته دو مردم دانى، زیرا

 یا زندمى سر آنان از گناهى اگر. باشندمى آفرینش در تو همانند
 ناخواسته، اشتباهى و خواسته شود، یامى عارض آنان بر هایىعلّت

 نهگو گیر، آن آسان آنان بر و ببخشاى را گردند، آنانمى مرتکب
 از وت همانا. گیرد آسان تو بر و ببخشاید را تو خدا دارى دوست که

 را تو که کس آن بر خدا برتر، و تو از تو امام برتر، و آنان
 تو به را مصر مردم امور انجام است، که واالتر داد مصر فرماندارى

 خدا با هرگز .است داده قرار تو آزمودن وسیله را آنان واگذارده، و
 او رحمت و بخشش از نیست، و نجاتى او کیفر از را تو مستیز، که

 فرکی از مباش، و پشیمان دیگران بخشش بر. بود نخواهى نیازبى
 شتاب گردى رها آن از توانى که خشمى از و مکن، شادى کردن

 (  5  ) باش. نداشته
سر بر  کشفراز و گردنکامگی از انسان ابلیسی گردناستبداد و خود

آورد. انسان در مصدر قدرت بیشتر از هر کس در معرض چنین می
خویی. در کامگی و درندهخطری است، خطر سقوط به برهوت خود

حیوان، آن انسان نمایی است که معنای قدرت را ترین این دنیا ناتوان
کامگی و استبداد خود تلقی نشناسد و قدرت را وسیلة تورم و خود

ها شخصیت خود نماید، و همة اصول و حقایق، و در رأس همه آن
 216حکمت ( همچنین حضرت علی )ع( در   19  را پایمال سازد. )

(   5  . )ن فرازى کندایش رسد، گردههر که به خواستهفرمایند: می
ای از قدرت اثر مخرب خود نیازی در هر حد و مرتبهقدرت و بی

حکومتی که با زور و بدون توافق مردم بر سر کار بیاید،  .را دارد
نیازی کرده و طغیان چون وامدار کسی نیست از ابتدا احساس بی

کسی که سالمت معنوی داشته باشد جهان را منسجم و کند.می
 می بیند و در خود و هواهای نفسانی اش گرفتار نمی شود. متعالی 

 
 ها و نقض حقوق مخالفاندید آزادیحت

در حد حق حیات از اهمیت برخوردار است.  آزادیحق  در اسالم
ظهور کامل آزادی در عزم و اراده و تسلط کامل در افعال است، 

ت یعنی قدر، زادیمفهوم سیاسی و اجتماعی آهمانگونه که گفته شد 
تا  ،و تعیین سرنوشت و آزادی بیان و اندیشه و عقیده و... بر تصرف

زمانی است که ضرر بر دیگران وارد نکند، یا انجام عملی که به 
انسان آزاد آفریده شده، لذا نباید  از آنجا که زیان دیگران تمام نشود.
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ه ای کبرده و اسیر دیگران باشد، و درمقابل هیچ کس، جز آفریننده
را به او عطا کرده نباید بندگی کند. عبودیت و بندگی او فقط  تحیا

این امر نیز بر اساس  کهشایسته انسانیت اوست. خداوند، در مقابل 
عبودیت دیگران و بندگی هوای نفس و  فطرت او تنظیم شده است.

العنان در مقابل حاکمان، خالف مسیر فطرت پذیری مطلقتسلیم
ی سیاسی از جمله حقوق مردمان در عرصه (  13  . )انسانی است

این است که نه تنها در تعیین سرنوشت سیاسی خود، و انتخاب 
زمامدار آزاد باشند، بلکه در رأی دادن یا ندادن، در بیعت کردن یا 

نیز به طور کامل آزاد باشند، و هیچ گونه تهدید و فشاری،  -نکردن
یر مؤمنان علی )ع( در و تطمیع و اجباری بر آنان اعمال نشود. ام

سیاست خود چنین حرمت مردمان را پاس داشت و هنگامی که 
مردمان، خود سرنوشت سیاسی خویش را رقم زدند و او را 
برگزیدند، اجازه نداد هیچ گونه خللی در آزادی آنان برای بیعت با 

فرمود: مردمان با  در نامه اول ( و در این باره  17  وی راه یابد؛ )
کردند بدون اکراه و اجبار، بلکه فرمانبردار و آزادانه و  من بیعت

شود که گرفتار شدن در رو روشن میاز این(.   5  با میل و اختیار )
روی آزادی انسان  امیال و آرزوها از دیدگاه قرآن، مانع مهمی در فرا
 و سالمت معنوی به جهت گام نهادن در وادی ایمان و آزادی حقیقی

  .گرددتلقی می
از حقوق اساسی مردمان در عرصة سیاسی این است که بتوانند 
آزادانه در امور نظر دهند، انتقاد کنند، اعتراض نمایند و دادخواهی 

شان آسیب کنند، و بدین کارها، تهدید نشوند، حرمت و حیثیت
نبیند، و گرفتار پیامدهای منفی، بدین سبب نشوند. امیر مؤمنان علی 

-دید و آن قدر پاسداشت حقوقصاحب حق می)ع( مردمان را چنان 

شان نزد او محترم بود که فضای نظر دادن، انتقاد کردن، اعتراض 
نمودن و دادخواهی کردن را به طور کامل باز نگه داشت و اجازه 
نداد با هیچ توجیهی این فضا سد گردد و بسته شود؛ بلکه آن حضرت 

آزادانه در امور نظر خواست که با تأکید و به اصرار از مردمان می
-( چنان  17  دهند، انتقاد کنند، اعتراض نمایند و دادخواهی کنند، )

که به بیان حقوق متقابل مردمان و زمامداران  ، 216 یکه در خطبه
 با کهچنان من با پرداخته، به مردمان چنین آموخته است: پس

 از کهچنان نزنید، و گویند، حرفمى سخن سرکش پادشاهان
 اب ظاهرسازى با نجویید، و دورى گیرندمى کناره خشمگین هاىآدم
 من رب دهید پیشنهاد من به حقّى اگر مبرید گمان نکنید، و رفتار من

 یدنشن که کسى خویشم، زیرا دادن نشان بزرگ پى در آید، یا گران
آن،  به کردن باشد، عمل مشکل او بر عدالت شدن عرضه حق، یا

 عدالت در مشورت حق، یا گفتن بود پس، از خواهد دشوارتر او براى
 آن از و کنم اشتباه که آن از برتر را خود نکنید، زیرا خوددارى

 همانا پس .فرماید حفظ مرا خداوند که آن دانم، مگرنمى باشم ایمن
 پروردگارى او جز که پروردگاریم مملوک و بندگان شما و من

 (  5  . )نیست
ای که نتوان به راحتی سازد که در جامعهامام )ع( مردمان را آگاه می

، و شودنگرانی نظر داد و انتقاد کرد، حق و عدالتی بر پا نمیو بی
الزمة گام نهادن در مسیر حق و بر پا داشتن عدالت، این است که 

 کند که هیچفضای سیاسی این گونه باز باشد. امام )ع( تأکید می
او را مالک خود ندانید، و  زمامداری را در جایگاه ربوبی ننشانید و

خود نیز در چنین جایگاهی منشینید، که هیچ کس مالک دیگری و 

ربّ او نیست، که اگر چنین تصوری پیدا شود، بی تردید سالمت 
معنوی و معنویت دچار آسیب جدی می شود . برخی برای آن که 
انسان ها دچار دوری از معنویت نشوند آنان را از آزادی مناسب و 

ع باز ندارند که حتی اگر کسی با فشار قدرت و حکومت به مشرو
 معنویت هم توجه نماید ارزش باالیی ندارد .

 
  یریگ نتیجه

گاههای سالمت معنوی در کالم مطالعه حاضر نشان داد که لغزش
السالم را می توان، به عنوان الگوی حضرت امیرالمومنین علی علیه
آسیب شناسی سالمت معنوی  برای  کامل زندگی سالم معنوی، برای

نشان داد که خودکامگی و استبداد،  واصالح بشریت استفاده نمود. 
گرایی، ظاهرپرستی و زهدفروشی، پرخاشگری، خودشیفتگی، خرافه

-تملق و چاپلوسی،  ،  تکبر و خودخواهی،  از مولفه های  لغزش

این روند و برای برون رفت از گاههای سالمت معنوی بشمار می
های دینی و ثبات قدم و استواری توان با تکیه بر آموزهمشکالت می

در ایمان و توکل بر حضرت حق تعالی و تالش مستمر و پرهیز از 
های سخت های اجتماعی، از خطرها و گردنهدنیاگرایی، رشد آگاهی

 به آسانی گذشت. 
 

 یتشکر و قدردان
این مقاله طرح ماخوذ از رساله دکتری  در دانشگاه پیام نور  می 
باشد که از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همه افرادی که در 

 انجام این مطالعه یاری رساندند بسیار سپاسگزاری می شود . 
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