
 ی رضوی

 س ھای مدرسه عاىل تربیتی مادران 

                                       منظور از معنویت چنـد چیـز هسـت کـه       .                                                                  در این جلسه به مسائل مربوط به بعد چهارم یعنی بعد معنوي می پردازیم
                                                                                               منظور کلی ما از معنویت که حس ارتباط با عالم باالست، یعنی باور به اینکه غیر از امور ظاهري دنیایی 
                                                          به طـور کلـی بعـد معنـوي را بـا ایـن تعریـف بیـان         

                        نتایج تحقیقات نشان داده  .                        م را بعد معنوي می گویند 
                                                                                                    است که معنویت یک اثر عمیقی با سالمت روان دارد، یعنی هر چقدر بعد معنوي انسان کامل تر باشـد از سـالمت   
  .    ً                             ً                                  مثالً فردي که توکل باالیی دارد قطعاً این فرد آرامش باالیی هم خواهد داشت

                                              هـاي اهـل معنویـت هسـتند و دیرتـر دچـار                                                             ً        قاتی که انجام شده است نشان می دهد که ایرانی هـا معمـوالً آدم  
                        تواننـد سـراغ درمـان                                       شوند با امید و قدرت بیشـتري مـی  

                                      یـدي در ایـن افـراد کمتـر اسـت و                                                                             خودشان بروند و به همین خاطر احتمال عدم موفقیت و بازگشت بـه حالـت ناام  

                                                                                                          دلیل این که اندیشمندان بر روي بحث معنویت هزینه کردن و تحقیقاتی انجام دادند این بـوده اسـت کـه معنویـت     
     کـه                              توانیم از زندگی لذت ببـریم                             زمانی حال ما خوب است و می

                                                                                                          اطالعاتی که در ذهن ما قرار دارد اطالعات دقیق و درستی باشد همچنین باید باور کنیم کـه اطالعـاتی کـه داریـم     
                    باورهـاي مـذهبی و   . 1 :                                                                                  اطالعات محکم، مفید و به درد بخوري است، ما در بعد معنوي دو نکته بسیار مهـم داریـم   

                                                                             چیزهایی هستند؟ اگر بتوانیم روي این نکته خوب کار کنیم بعد معنوي ما را تشـکیل  
                                                                                                        دهد یعنی در واقع اول باورهاي ما هستند و دوم اینکه بر اساس اون باور ها چقدر براي عبادت هـاي مـان وقـت    

                      گیـري درونـی یعنـی                                        اند، یکسري آدم هایی هستند با جهـت 
  .                                هایی هستند با جهت گیري بیرونـی                                                                  یک حسی و امري که از درون آنها را هدایت می کند و یک سري دیگر آدم

                                                                           گوییم سـالمت روان خـوبی دارنـد و مشـکالت روان کمتـري دارنـد آدم هـایی        
             حـال بهتـر     ,      کنـد                                     چند نکته را بـه مـا گوشـزد مـی    
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ی رضوی ھای زنديل در سیره مھارت

  دکتر ریحانی خانم
س ھای مدرسه عاىل تربیتی مادران کال

 ٢١/٩/١٤٠٠یکشنبه 

                                                                 در این جلسه به مسائل مربوط به بعد چهارم یعنی بعد معنوي می پردازیم
                                                                                               منظور کلی ما از معنویت که حس ارتباط با عالم باالست، یعنی باور به اینکه غیر از امور ظاهري دنیایی 

                                                          به طـور کلـی بعـد معنـوي را بـا ایـن تعریـف بیـان          .                                                      چیزهایی وجود دارد که می تواند در زندگی ما اثربخش باشد 
                        م را بعد معنوي می گویند                                                        کنیم، یعنی ارتباطی که ما با عالم خارج از عالم مادي داری

                                                                                                    است که معنویت یک اثر عمیقی با سالمت روان دارد، یعنی هر چقدر بعد معنوي انسان کامل تر باشـد از سـالمت   
   ً                             ً                                  مثالً فردي که توکل باالیی دارد قطعاً این فرد آرامش باالیی هم خواهد داشت  .                             روانی باالتري هم برخوردار است

                                                    ً        قاتی که انجام شده است نشان می دهد که ایرانی هـا معمـوالً آدم  
                                 شوند با امید و قدرت بیشـتري مـی                                   شوند و حتی وقتی که دچار مشکل می                مشکالت روانی می

                                                                       خودشان بروند و به همین خاطر احتمال عدم موفقیت و بازگشت بـه حالـت ناام  
  .                                 همچنین کمتر دچار سردرگمی می شوند 

                                                                                                          دلیل این که اندیشمندان بر روي بحث معنویت هزینه کردن و تحقیقاتی انجام دادند این بـوده اسـت کـه معنویـت     
                         زمانی حال ما خوب است و می  .                                          فوق العاده بر روي سالمت روان تاثیرگذار است

                                                                                                          اطالعاتی که در ذهن ما قرار دارد اطالعات دقیق و درستی باشد همچنین باید باور کنیم کـه اطالعـاتی کـه داریـم     
                                                                                  اطالعات محکم، مفید و به درد بخوري است، ما در بعد معنوي دو نکته بسیار مهـم داریـم   

                             معنوي ما چه چیزهایی هستند ؟ 
                                                                             چیزهایی هستند؟ اگر بتوانیم روي این نکته خوب کار کنیم بعد معنوي ما را تشـکیل                           مناسک و عبادت هاي ما چه

                                                                                                        دهد یعنی در واقع اول باورهاي ما هستند و دوم اینکه بر اساس اون باور ها چقدر براي عبادت هـاي مـان وقـت    
                                  اند، یکسري آدم هایی هستند با جهـت                                  ها در جهت گیریهاي مذهبی دو دسته     آدم

                                                               یک حسی و امري که از درون آنها را هدایت می کند و یک سري دیگر آدم
                                                                           گوییم سـالمت روان خـوبی دارنـد و مشـکالت روان کمتـري دارنـد آدم هـایی                                        یعنی در واقع آدم هایی که ما می

                                  چند نکته را بـه مـا گوشـزد مـی                                                        هستند که جهت گیري معنوي درونی دارند جهت گیري درونی

 
 

 

                                                                 در این جلسه به مسائل مربوط به بعد چهارم یعنی بعد معنوي می پردازیم
                                                                                               منظور کلی ما از معنویت که حس ارتباط با عالم باالست، یعنی باور به اینکه غیر از امور ظاهري دنیایی   :   از         عبارتند

                                                      چیزهایی وجود دارد که می تواند در زندگی ما اثربخش باشد 
                                                       کنیم، یعنی ارتباطی که ما با عالم خارج از عالم مادي داری    می

                                                                                                    است که معنویت یک اثر عمیقی با سالمت روان دارد، یعنی هر چقدر بعد معنوي انسان کامل تر باشـد از سـالمت   
                            روانی باالتري هم برخوردار است

                                                    ً        قاتی که انجام شده است نشان می دهد که ایرانی هـا معمـوالً آدم      تحقی
              مشکالت روانی می

                                                                       خودشان بروند و به همین خاطر احتمال عدم موفقیت و بازگشت بـه حالـت ناام  
                                 همچنین کمتر دچار سردرگمی می شوند 

                                                                                                          دلیل این که اندیشمندان بر روي بحث معنویت هزینه کردن و تحقیقاتی انجام دادند این بـوده اسـت کـه معنویـت     
                                         فوق العاده بر روي سالمت روان تاثیرگذار است

                                                                                                          اطالعاتی که در ذهن ما قرار دارد اطالعات دقیق و درستی باشد همچنین باید باور کنیم کـه اطالعـاتی کـه داریـم     
                                                                                  اطالعات محکم، مفید و به درد بخوري است، ما در بعد معنوي دو نکته بسیار مهـم داریـم   

                            معنوي ما چه چیزهایی هستند ؟ 
                       مناسک و عبادت هاي ما چه

                                                                                                        دهد یعنی در واقع اول باورهاي ما هستند و دوم اینکه بر اساس اون باور ها چقدر براي عبادت هـاي مـان وقـت        می
   آدم .       گذاریم     می

                                                               یک حسی و امري که از درون آنها را هدایت می کند و یک سري دیگر آدم
                              یعنی در واقع آدم هایی که ما می

                                                  هستند که جهت گیري معنوي درونی دارند جهت گیري درونی



                                       تـوانیم بگـوییم سـالمت روان بـاالتري                                                                        درمان موفق تر و در نتیجه احتمال برگشت مشکل خیلی کمتر اسـت و مـی  

                                                                                                      یکی از کارهاي مهمی که ما براي سالمت روان خودمان باید انجام بدیم درونـی کـردن جهـت گیریهـاي مـذهبی      
                                                                                             نی هر چقدر توفیق داشـته باشـیم در درونـی کـردن جهـت گیـري مـذهبی مـان از سـالمت روان          
                                                                                                                 باالتري برخوردار است پس باید دو کار براي تحقق این امر انجـام بـدیم سـراغ عبـادت هـایی بـرویم کـه آنهـا را         

               کنـد در بـین         مـی                                                                                   دوست داریم زیرا باعث می شود جهت گیري معنوي مادرونی بشود و بعد معنوي ما را شکوفاتر 
                                                   دهیم اما در کنار آن عبادت هایی هم هستند که اجـازه  
                                                                                                          داریم انتخاب کنیم که انجام بدهیم یا ندهید مثل مستحبات زیرا در مستحبات گفته شده است کـه اگـر حـال دعـا     
                                                                       یل اگر در ابتداي کار شما آخر دعا را نگاه کنید تا ببینید چقـدر مانـده   

 
                                                                                                   بنابراین کوچک شما را به حال خوب معنوي میرساند خواندن همان براي شما کافی است در واقع داشته باشید که 
                                                                     د و اگر نوع ورودي اطالعات و پردازش اطالعات ما دقیق باشد حال ما هم بهتر 
                                          کنیم که حال معنوي ما حال خوبی نیسـت بـه   

               نبوده است کلید                                                                                      این خاطر است که ما در آن زمان اطالعاتی که از آن دعا در ذهن ما نبوده است اطالعات درستی
                                                                                                   مهم سازگاري و سالمت روان است دلیل این که می گویند اطالعات ما باید دقیق و معتبر باشد این هست که اگـر  
                                                   شود افرادي که در مسائل دینی مثل وضو گـرفتن دچـار   

      شـود                                                        شوند که نمازشان نه تنها باعث ارتباط معنوي آنها نمـی 
                                                                      کنند که یک بار از روي دوششان برداشته شده اسـت و سـبک مـی شـوند در     
                                                                          کنند در حالی که نماز براي این هست که حالمان را خوب کند بنابراین به خـاطر  

    .                                                                                    ناخت این بعد به قدري مشغول ابعاد و فرعیت دیگري می شویم که حال خودمان را بدتر می کنیم
                  تواند ناگوار تر و                                                                                       نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این هست که گاهی برداشت اشتباه و غلط از دین خیلی می

                                آدمها چون اطالع درستی از مسـائل                                                                      سخت تر از زمانی باشد که یک فردي دین نداشته باشد پس بنابراین بعضی از 
                         مثال جـایی کـه مـابراي      .                                                                            دینی ندارند هم خودشان را دچار مشکل می کنند و هم دیگران را دچار مشکل می کنند

                                                   گوینـد بـراي خوانـدن نمازهـاي مسـتحب شـما در       
                                                                     ی را بجا بیاورید اما براي نماز واجب باید سعی کنید همیشه گوشه خلـوتی  

٢ 

                                                                 درمان موفق تر و در نتیجه احتمال برگشت مشکل خیلی کمتر اسـت و مـی  
   .            حاصل می شود

                                                                                                      یکی از کارهاي مهمی که ما براي سالمت روان خودمان باید انجام بدیم درونـی کـردن جهـت گیریهـاي مـذهبی      
                                                                                             نی هر چقدر توفیق داشـته باشـیم در درونـی کـردن جهـت گیـري مـذهبی مـان از سـالمت روان                       خودمان هست یع

                                                                                                                 باالتري برخوردار است پس باید دو کار براي تحقق این امر انجـام بـدیم سـراغ عبـادت هـایی بـرویم کـه آنهـا را         
                                                                                  دوست داریم زیرا باعث می شود جهت گیري معنوي مادرونی بشود و بعد معنوي ما را شکوفاتر 

                                                   دهیم اما در کنار آن عبادت هایی هم هستند که اجـازه                                                         عبادت هاي آنهایی که واجب هستند مانند نماز را انجام می
                                                                                                          داریم انتخاب کنیم که انجام بدهیم یا ندهید مثل مستحبات زیرا در مستحبات گفته شده است کـه اگـر حـال دعـا     

                                                                       یل اگر در ابتداي کار شما آخر دعا را نگاه کنید تا ببینید چقـدر مانـده                               ً           دارید آن را بخوانید یعنی مثالً در دعاي کم
   .                                             دهد که شما حال مناسبی براي دنبال کردن ندارید                 است این نشان می

                                                                                                   بنابراین کوچک شما را به حال خوب معنوي میرساند خواندن همان براي شما کافی است در واقع داشته باشید که 
                                                                     د و اگر نوع ورودي اطالعات و پردازش اطالعات ما دقیق باشد حال ما هم بهتر                           اطالعات ما اطالعات صحیح هستن

                                          کنیم که حال معنوي ما حال خوبی نیسـت بـه                       خوانیم و مشاهده می         ً                                 است مثالً زمانی که دعاي زیارت عاشورا را می
                                                                                   این خاطر است که ما در آن زمان اطالعاتی که از آن دعا در ذهن ما نبوده است اطالعات درستی

                                                                                                   مهم سازگاري و سالمت روان است دلیل این که می گویند اطالعات ما باید دقیق و معتبر باشد این هست که اگـر  
                                                   شود افرادي که در مسائل دینی مثل وضو گـرفتن دچـار                                                  این اطالعات درست نباشد باعث بسیاري از مشکالت می

                                                    شوند که نمازشان نه تنها باعث ارتباط معنوي آنها نمـی                                       شوند این افراد به قدري دچار استرس می
                                                                      کنند که یک بار از روي دوششان برداشته شده اسـت و سـبک مـی شـوند در                                       بلکه بعد از خواندن نماز احساس می

                                                                          کنند در حالی که نماز براي این هست که حالمان را خوب کند بنابراین به خـاطر                                واقع نماز را یک بار احساس می
                                                                                    ناخت این بعد به قدري مشغول ابعاد و فرعیت دیگري می شویم که حال خودمان را بدتر می کنیم

                                                                                    نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این هست که گاهی برداشت اشتباه و غلط از دین خیلی می
                                                                    سخت تر از زمانی باشد که یک فردي دین نداشته باشد پس بنابراین بعضی از 

                                                                           دینی ندارند هم خودشان را دچار مشکل می کنند و هم دیگران را دچار مشکل می کنند
                                                   گوینـد بـراي خوانـدن نمازهـاي مسـتحب شـما در                                                                    نماز خواندن انتخاب میکنیم بسیار مهم است لذا داریم کـه مـی  

                                                                     ی را بجا بیاورید اما براي نماز واجب باید سعی کنید همیشه گوشه خلـوتی                                   قسمت هاي مختلف به خانه نماز مستحب
   .                                                         براي خود داشته باشید که آنجا نمازهاي واجب را به جا آورید

 
 

                                                                 درمان موفق تر و در نتیجه احتمال برگشت مشکل خیلی کمتر اسـت و مـی  
           حاصل می شود

                                                                                                      یکی از کارهاي مهمی که ما براي سالمت روان خودمان باید انجام بدیم درونـی کـردن جهـت گیریهـاي مـذهبی      
             خودمان هست یع

                                                                                                                 باالتري برخوردار است پس باید دو کار براي تحقق این امر انجـام بـدیم سـراغ عبـادت هـایی بـرویم کـه آنهـا را         
                                                                                  دوست داریم زیرا باعث می شود جهت گیري معنوي مادرونی بشود و بعد معنوي ما را شکوفاتر 

                                                     عبادت هاي آنهایی که واجب هستند مانند نماز را انجام می
                                                                                                          داریم انتخاب کنیم که انجام بدهیم یا ندهید مثل مستحبات زیرا در مستحبات گفته شده است کـه اگـر حـال دعـا     

                            ً           دارید آن را بخوانید یعنی مثالً در دعاي کم
               است این نشان می

                                                                                                   بنابراین کوچک شما را به حال خوب معنوي میرساند خواندن همان براي شما کافی است در واقع داشته باشید که 
                          اطالعات ما اطالعات صحیح هستن

       ً                                 است مثالً زمانی که دعاي زیارت عاشورا را می
                                                                                   این خاطر است که ما در آن زمان اطالعاتی که از آن دعا در ذهن ما نبوده است اطالعات درستی

                                                                                                   مهم سازگاري و سالمت روان است دلیل این که می گویند اطالعات ما باید دقیق و معتبر باشد این هست که اگـر  
                                             این اطالعات درست نباشد باعث بسیاري از مشکالت می

                                    شوند این افراد به قدري دچار استرس می          وسواس می
                                بلکه بعد از خواندن نماز احساس می

                            واقع نماز را یک بار احساس می
                                                                                    ناخت این بعد به قدري مشغول ابعاد و فرعیت دیگري می شویم که حال خودمان را بدتر می کنیم     عدم ش

                                                                                    نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این هست که گاهی برداشت اشتباه و غلط از دین خیلی می
                                                                    سخت تر از زمانی باشد که یک فردي دین نداشته باشد پس بنابراین بعضی از 

                                                                           دینی ندارند هم خودشان را دچار مشکل می کنند و هم دیگران را دچار مشکل می کنند
                                                           نماز خواندن انتخاب میکنیم بسیار مهم است لذا داریم کـه مـی  

                                 قسمت هاي مختلف به خانه نماز مستحب
                                                        براي خود داشته باشید که آنجا نمازهاي واجب را به جا آورید



                                                              آورید صداي بلند بخوانید تا بعد از نماز حال خوبی داشته باشـید  
                         گـذارد امـا در تمـامی               هـا مـی                                                          ببینند زیرا به طور غیرمستقیم تاثیر خودش را بـر روي آن 

                                                   ترین سطح ارتباطی ما با خدا یا با خلق خـدا اسـت و   
                                را واجب است اما چیزي که اعال است                                 کند یعنی ما باید نماز بخوانیم زی

                                                 ما در هر ارتباطی یک نظامی داریم و کف یک نظام قوي 
                                                                     ً                          بنابراین قانون عبارت است از باید و نباید و نتیجه قانون نظم می شود مثالً زمانی که یک خیابانی ورود 
                                                                گوید که نباید این کار را انجام دهیم و این کار براي ما ایجاد نظم 
                                                                دهیم و التزام داریم براي انجام آنهـا بـراي مـا ایجـاد نظـم      

        گوید که                                                   به یک تکلیف اولیه داریم اما همین تکلیف را خدا می
                              ها براي ما تکلیف نیسـت ولـی                                                                              اول وقت بخوانیم به جماعت بخوانیم که همراه تعقیبات بخوانیم در صورتی که این

   .                                  تر کنیم و سالمت روان ما باالتر برود
                                                    گذارد و ابعاد مختلـف هـم روي بعـد رفتـار مـوثر      

        توانـد                                                         هاي ما میباشد که میتوانـد آشـکار باشـد و هـم مـی     
                                        یم کرد و اینکه مـا جـز کـدام یـک از                                                         در جلسه آینده راجع به انواع تیپ هاي شخصیتی صحبت خواه

٣ 

                                                              آورید صداي بلند بخوانید تا بعد از نماز حال خوبی داشته باشـید       ً                                         مثالً اگر نماز واجب را در جمع خانواده به جا می
                                                      ببینند زیرا به طور غیرمستقیم تاثیر خودش را بـر روي آن                         و بچه ها این حال خوب را 

                                                   ترین سطح ارتباطی ما با خدا یا با خلق خـدا اسـت و                                                            مسائل دینی و حتی غیردینی قانون داریم و اخالق قانون پایین
                                کند یعنی ما باید نماز بخوانیم زی                                           قانون دائمی روي بایدها و نبایدها تاکید می

                                                 ما در هر ارتباطی یک نظامی داریم و کف یک نظام قوي   .                                                     این است که ما عاشقانه با خالق خودمان راز و نیاز کنیم
                                                                     ً                          بنابراین قانون عبارت است از باید و نباید و نتیجه قانون نظم می شود مثالً زمانی که یک خیابانی ورود 

                                                                گوید که نباید این کار را انجام دهیم و این کار براي ما ایجاد نظم                                   ا وارد آن نمی شویم زیرا قانون می
                                                                دهیم و التزام داریم براي انجام آنهـا بـراي مـا ایجـاد نظـم                                                            کند بنابراین بایدها و نبایدهایی که ما داریم انجام می

                                                به یک تکلیف اولیه داریم اما همین تکلیف را خدا می                                              کند از طریق ارتباط با خدا ما براي آن نظم نیاز 
                                                                         اول وقت بخوانیم به جماعت بخوانیم که همراه تعقیبات بخوانیم در صورتی که این

                                 تر کنیم و سالمت روان ما باالتر برود                                                      شرایطی است که باعث می شود بعد معنوي درونی خود را قوي
                                                    گذارد و ابعاد مختلـف هـم روي بعـد رفتـار مـوثر                                                        ین رفتارهاي ما به صورت جدي روي ابعاد ما تاثیر می

                                                     هاي ما میباشد که میتوانـد آشـکار باشـد و هـم مـی                 ها و واکنش                                         است در واقع بعد رفتاري ما کلید تمام کنش
                                                    در جلسه آینده راجع به انواع تیپ هاي شخصیتی صحبت خواه

  .                               آنها هستیم و چگونه شخصیتی داریم

 

 
 

   ً                                         مثالً اگر نماز واجب را در جمع خانواده به جا می
                        و بچه ها این حال خوب را 

                                                       مسائل دینی و حتی غیردینی قانون داریم و اخالق قانون پایین
                                         قانون دائمی روي بایدها و نبایدها تاکید می

                                                    این است که ما عاشقانه با خالق خودمان راز و نیاز کنیم
                                                                     ً                          بنابراین قانون عبارت است از باید و نباید و نتیجه قانون نظم می شود مثالً زمانی که یک خیابانی ورود   .          قانون است

                                ا وارد آن نمی شویم زیرا قانون می            ممنوع باشد م
                                                    کند بنابراین بایدها و نبایدهایی که ما داریم انجام می    می
                                              کند از طریق ارتباط با خدا ما براي آن نظم نیاز     می

                                                                         اول وقت بخوانیم به جماعت بخوانیم که همراه تعقیبات بخوانیم در صورتی که این
                                                    شرایطی است که باعث می شود بعد معنوي درونی خود را قوي

                                                ین رفتارهاي ما به صورت جدي روي ابعاد ما تاثیر می         پس بنابرا
                                       است در واقع بعد رفتاري ما کلید تمام کنش

                                                    در جلسه آینده راجع به انواع تیپ هاي شخصیتی صحبت خواه  .           پنهان باشد
                               آنها هستیم و چگونه شخصیتی داریم

 
 


