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 اول فصل

 بشر سالمت اصلي ركن معنوي سالمت
 

 

 تعاریف و کلیات
انه    به كار رفتهه ها پیش  هاي پزشکی و عرفانی از قرن در نوشتهسالمت و معنوي  دو واژةاگرچه 

از  .هاي اخیر معمول شه ه اسهت  در دهه« سالمت معنوي»این دو واژه با مفهوم ج ی   یهمراه

را و سهالمت  ( معنویهت )معنوي  ةقبل از ورود به بحث سالمت معنوي ابت ا مفهوم دو واژرو،  این

 .دهیم شرح می

 

 سالمت تعریف
 . انه   وردهو جهامعی از سهالمت یها  هحت      دقیه   تعاریف  خود،هاي  در نوشتهمتق مان پزشکی 

ده اسهت كهه هنهوز نیهز     كهر تعریف جامعی از حرفه طب احم  اخوینی در   بن ربیع

« اي بود كه سالمت نگاه دارد و چون رفته باش  باز رد به علم و عمل پزشکی پیشه»: استمعتبر 

(1.) 

است كهه   حت ملکه یا حالتی »: تعریف كرده است گونه  حت را این قانوندر سینا  ابوعلی

هر یک از اعضا و جوارح انسانی كار خود را درست انجام دهن  و مرض در مقابل  حت  ن است 

 (.2) «خوبی نتوان  انجام ده  كه هر عضوي از اعضاي ب ن كار خود را به

حهتم  به طهور  . ش  تعریف می« نبود بیماري»عنی یهاي سلبی  واژهتا قرن گذشته با سالمت 
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 ةدر اساسهنام . مهر  یعنهی، نبهود   گفته شود زن گی  اینکهنبود، مانن  این تعریف جامع و كامل 

سالمت تهامین رفهاه   : تعریف ش به این شکل سازمان جهانی به اشت مفهوم سالمت بازنگري و 

(Well-being) (. 3)نه فقط نبودن بیماري و نقه  عضهو    است كامل جسمی، روانی و اجتماعی

 .در این تعریف به دو بع  دیگر سهالمت یعنهی سهالمت روانهی و سهالمت اجتمهاعی توجهه شه         

از بایه   دانست، بلکه   توان فرد سالمی نمی ،سالم باش  فردي را كه فقط از نظر جسمیبنابراین، 

 .سالمت روانی و اجتماعی نیز برخوردار باش 

دوم قرن گذشته انجام ش ، توجه پزشکان و دانشمن ان را بهه بعه     ةر نیمهایی كه د پژوهش

د و كهر  مطهرح را  «معنهوي زیسهتی   بهه »موبر   1791در سال . دكردیگري از سالمت معطوف 

در مفههوم كلهی   را  احبنظران درگیر در امر سالمت بع  سالمت معنوي  ،سپس راسل و عثمان

از معنوي در بسهیاري   ءبی متذكر ش  كه یک خال وین رنول  ت ،همچنین(. 4)گنجانی ن  سالمت 

 نهاایمن بهودن  ویهژه كشهورهاي  هنعتی ،هرج، وجهود دارد كهه سهبب         و بهه جهان هاي  قسمت

و روانی  ن جوامع به جهاي   بسیار نامطلوبی در سالمت جسمی ثار روانشناختی گسترده ش ه و 

 .گذاشته است

نهروژ،   ةانه به اشت جههانی نماینه   در اجالس سالی( شمسی 1332)میالدي  1793در سال 

در كشور او، اختالالت به اشت روانی، ماننه  اعتیهاد بهه الکهل،     دست كم ملباي اظهار كرد كه پ

وس بودن از زن گی و ترس از  ینه ه دیه ه   یأجنایت، اعتیاد به مواد مخ ر، انحرافات اجتماعی، م

او این نکتهه را  . داردموقعیت اجتماعی و اقتصادي بسیار مناسبی او  ، در حالی كه كشورشود  می

هاي رفتارها در امهر سهالمت و احیانها ابعهاد      كنن ه متذكر ش  كه به تحقیقات بیشتري در تعیین

در اجالس سی و ششم به اشهت جههانی، مسه له بعه       متعاقباً .(5)است  نیاز دیگري از سالمت

 جلسهه نخسهتین  از نظر تاریخی این . ل نظر گذاشته ش معنوي سالمت مطرح و به بحث و تباد

دو گهروه  (. 3)شه    مهی دقهت بررسهی    بهه  بود كه در سطح جهانی چنین موضهو  مهمهی   مهمی

دیهن  و كشهورهایی كهه   بعه  معنهوي سهالمت    موافقهان  كردنه ،   ها شركت می مشخ  در بحث

در ورهایی كهه دیهن   كشه سخنی ن اشتن ، یعنی كه  ن اشت و البته گروه سوم ها در  نجایگاهی 

نهویس تهیهه    پهیش  و د ن ساولیو از شوروي سهاب  بهو   ةو نماین جایگاهی ن اشت امور حکومتی 

ههاي   در انتهاي بحث اعالم كردن  مانعی ن ارد كه بعه  معنهوي مراقبهت   اما ش ه را امضا نکردن  

 (.9) پذیرفته شودبه اشتی در بعضی كشورهاي جهان 

جههانی سهالمت   راهبرد »جهانی به اشت در سخنرانی خود هان ان ماهلر م یر كل سازمان 

هر انسانی، ب ون توجه بهه  »: كردبه بع  معنوي سالمت اشاره و اعالم « 2222براي همه تا سال 

دین، نژاد، فرهنگ و هوش و استع ادش ممکن است به درجاتی برسه  كهه  ن را ابعهاد معنهوي     
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نامهه   لغتدر  ”Spirit“ واژهاو ادامه داد كه . «تاثیرگذار باش توان  بر سالمت او  نامن  و این می می
 ”Spiritual“ از. مهادي بشهر،  ورده شه ه اسهت    ،یهر   به معناي روح و بخهش  انگلیسی  كسفورد

اي كهه در   پ یه ه : كه همه یک وجه مشهتر  دارنه    شود  میبه روح تعاریف گوناگونی منسوج 

بها روح انسهان ارتبها     و اب  ی كه در مغز تبلور میا ل مادي نیست بلکه متعل  به افکاري است 

ابه  بهه   ی تبلهور مهی  ها   ن از طری  افکاري كه در مغز ها انسانه  كه د نشان می تاریخ بشر. دارد

عمیقی بر ابعاد دیگر جسمی، روانی  ثار توان   میفکري بع  سالمت بنابراین، .  ین  میدر حركت 

طهور كامهل در    بهه  جوامهع بشهري هنگهامی   . داشته باش و اجتماعی سالمت در جوامع مختلف 

مطابقهت  هها    ن ها، اعتقهادات، رفتارهها، عهادات و فرهنهگ     شون  كه با ارزش اي درگیر می مس له

ممکن است به  ور مختلف خود را نشان ده  مانن  اعتقادات و عادات ها   ن ارزش. داشته باش 

 (.9...) و مذهبی

ک یه (1794سهال  )مین اجالس سالیانه به اشت جهانی در سی و هفت WHA 37.13مصوبه 

ههاي سهالمت در   راهبردبعه  معنهوي بخهش ج انشه نی     »: تصمیم تاریخی بهه شهرح زیهر بهود    

كهه بعه    بهاور بهود   همچنین تاكی  بر ایهن  (. 7)« استكشورهاي عضو سازمان جهانی به اشت 

كهه در  است ها و اخالقیاتی  معنوي از جنس امور مادي نیست بلکه متعل  به افکار، باورها، ارزش

راهبهرد  »كه در  كن  میكشورهاي عضو را دعوت در پایان این مصوبه . اب ی تبلور می ها انسانمغز 

 بع  معنوي سالمت را، به  هورتی كهه در ایهن مصهوبه  مه ه      خود در كشور« سالمت براي همه

مطابقهت دارد،  ها   ن ، در نظر داشته باشن  و به  ورتی كه با رون هاي اجتماعی و فرهنگیاست

 .به كار گیرن 

مهیالدي   1779در سهال   (WHO Executive Board)هی ت امناي سازمان جهانی به اشت 

سالمت یک حالهت دینامیهک از تهامین    »: كردتعریف زیر از سالمت را تصویب ( شمسی 1393)

(. 12)عضهو  رفاه كامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي است و نه فقط نبودن بیماري و نق  

از  ن زمهان و در  . هاي بع  سازمان جهانی به اشهت مطهرح نشه     اما این مصوبه در اجالس سال

و تأكیه ي نشه    هاي بع  سازمان جهانی به اشت بر این بع  از سهالمت   ركلیم ریاست هنگام 

 .سالمت به كشورها واگذار ش در نظر گرفتن بع  معنوي در راهبردهاي طب   خرین مصوبه، 

ICD-10  را اضهافه كهرده   « بع  معنهوي »ها  بن ي بیماري در تقسیمسازمان جهانی به اشت

هم ارتبا  دارن  و در هم ا گونه كه ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی ب همان ،به عبارت دیگر. است

گذارن ، بع  معنوي انسهان و سهالمت معنهوي او بها سهایر ابعهاد سهالمت در ارتبها  و          تأثیر می

از ی گروهه  ،همچنهین (. 11)و بای  براي ارتقاي سالمت مورد توجه قهرار گیهرد    تأثیرگذار است،

شود  عای  نمیفناوري از طری  رو  پیشهاي عم ه در قرن  ان  كه پیشرفت دانشمن ان اظهار كرده
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اگر كانون توجهه علمهی در قهرن     .هاي معنوي اوست بلکه منو  به شناخت عمی  انسان و جنبه

انسان معطوف « درون»بود، در قرن بیست و یکم توجه علمی به « رجمحیط خا»بیستم میالدي 

كهه مها را   نیست شویم كه اكتشافات مهم در محیطی  وارد زمانی می ،به عبارت دیگر. ش ه است

 (.12)كرده است بلکه در دنیاي درون ماست  احاطه

 

 معنویت مفهوم
ل از وكریم، سنت و روایهات منقه  عنی قر ن ی واژه معنویت و مشتقات  ن در منابع ا لی اسالمی

ویهژه دیهوان شهاعران، در زبهان      مسهلمانان بهه   ههاي  ؛ ولی در نوشتهشود  میپیامبر و ائمه دی ه ن

واژگان در فرهنگ و ادج اسالمی و فارسهی   ترین مهمبرخی از . فارسی و عربی، به كار رفته است

 . ی، ملکوتی و علويروحانی، باطنی، ق سی، حقیقی، ربان: ن  ازا معادل معنوي عبارت

مهتن معنهادار متنهی    . ظاهر و باطن است ةمعنا داراي دو الی پیون  دارد و« معنا»معنویت با 

اشهاره  ( بهاطنی )یا حقهایقی ههنهی   ( ظاهري)كه كلمات و عبارات  ن به حقایقی در جهان است 

در علهوم   .دانهیم  مهی « معنها  بهی » را  نهیچ یک از ایهن دو نشهود   شامل داشته باش  و اگر متنی 

اجتماعی نیز سخن از رفتار معنادار است؛ یعنی هر عمل را انسهان بهراي رسهی ن بهه مقصهود و      

بینش مها  . معناست ده  و اگر ه فی براي انجام كار وجود ن اشته باش ، عمل بی ه فی انجام می

شناخت او از ماهیت هسهتی و   بر اساساز هستی و در  واقعی معناي زن گی براي هر شخصی 

 (. 13)گاه انسان و زن گی او در جهان است جای

تحقه   ( مادیت، منیت و موقعیت)معنویت فراروي از حس و ماده است و در گذر از سه مهم 

فهرد در   اعمهال و رفتارههاي   ةشهر   ن اسهت كهه همه    نخسهتین  براي داشتن معنویت . اب ی می

در ادبیات قر نهی   .و در جهت رسی ن به یک ه ف ،ایی تنظیم شودباش  راستاي ه ف واح ي 

كماالت و نزدیهک شه ن    ةوجود و هم ةو سایر متون اسالمی، هات الیزال الهی منبع و سرچشم

: فرمایه   مهی رهبر انقهالج  . استبه خ اون  متعال و رسی ن به كمال ه ف ا لی  فرینش انسان 

(. 14)« مجذوج ش ن در مقابل لطهف الههی  »و « با خ اون  رابطه و اتصال قلبی»معنویت یعنی 

از مجهذوج شه ن در   تهر   با هات الیهزال او، گسهترده   ب یهی است رابطه با خ اون  و اتصال قلبی

بها    قلبهی  ةرابطه . اي بسیار نزدیهک و خهاا اسهت    مقابل لطف الهی است و مجذوج ش ن رابطه

خ اون  و مجذوج ش ن در لطف او، ماهیتی پویا و وسهیع دارد كهه در یهک سهوي  ن حقیقهت      

لهذا معنویهت   . است رت و رحمت و در سوي دیگر  ن مخلوقی مح ود و نیازمن  كران، نور، ق بی

هاي ظاهري دنیا، قلهب انسهان را    عبارت است از ارتبا  و رش  پاین ه با خ اون  كه با دفع جاهبه

 (. 15)ها و رفتارهاي اخالقی است  درونی فضیلت ةده  و پشتوان در جاهبه لطف الهی توسعه می
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كه هر دو بعه ش از كلمهات اا اسهت و كلمهات اا تمهام      دارد و نفس  انسان دو بع  جسم

جسم انسان به عنوان اولین تجلی وجود او از جانب خ اون ، اسهباج تمهام   (. 13)نش نی هستن  

از عهوالم   زیرا روح انسان به  ورت مستقیم در هیچ عالمی. تمام گمراهی بشري است كمال و یا

جسهم انسهان پهس از    . شقاوت خود مؤثر نیسهت و ، در سعادت هستی ب ون ابزاري به نام جسم

مان  ولی هر  نچه در این عالم  ورتی محسوس  و در این جهان باقی می شود  میمر  متالشی 

یعنی باطن جسم  كه به  شود  میدارد، ظهور و بروز حقیقتی از ماده است كه ملکوت  ن نامی ه 

 (.19)سوي پروردگار متعال است 

كننه ، دمیه ه شه ن روح الههی پهس از       فر ین   فرینش انسان را تبیین مهی كه   ن یات قر

انتساج روح انسان به خ ا، به معنهاي شهرافت   (. 22-19)دهن    فرینش جسم انسان را نشان می

 .نه خ ا روح نیست كه چیزي از خود در وجود انسان ب م و گرو عظمت  ن است، 

عنهی  یها و دردها به واسهطه جسهم اسهت،     لذتدر  . جسم انسان، م بري به نام نفس دارد

جسم مَركَب روح و تنها واسطه ثبوت براي در  لذت توسط . حقیقت انسان فراتر از جسم است

خیزد و  از جسم بر می ،ایثارها و ها ها، خ مات، از خودگذشتگی ها و انابه عبادات ، توبه. روح است

و به اعلهی علیهین    شود  میمشمول رحمت ح  انجام  تا  نجا كه روح انسان  به اعتالي روح می

داري، تحصیل علهوم   زن ه شب ،خوابی یک پزشک یا پرستار معتق ، تحمل بی يبرا(. 21)رس   می

روح او از بهار  تها   شهود   می، سبب ها انسانسالمتی هاي طوالنی براي  و مشقات حا ل از كشیک

و  شهود   مهی بیمار مراقبت یا احیا  هاي جسم است كه با همین اعضا و فعالیت. گناهان پا  شود

 . كن  ملکوت پرواز میبه روح در سایه  ن 

حهس مسهتور اسهت و قهادر نیسهت مفهاهیم مهاوراي مهاده را          یهاي ظلمان انسان در حجاج

گوین  كهه در   گونه مفاهیم سخن می هاي دینی و  سمانی از این  موزه. هست، دریاب كه  آنچن  ن

روح در قر ن در بیست و یک مورد با معانی مختلف وجود  ةكلم. حس و تجربه بشر نیست ةحوز

در برخی از  یات روح به معنی جبرئیهل  . مایه حیات و زن گی استبه معناي روح در لغت . دارد

به كار گرفته ش ه و (  )مالئکه، حضرت عیسی مسیحترین  ، وحی یا خود قر ن، بزر ( )امین

 (. 23و  22)ز  یات روح به معناي حقیقت مجرد انسان است اي ا در پاره

 را   نمهادي اسهت كهه خ اونه      ،یر  منظور از روح در مورد انسان، همان حقیقت ناشناخته

بگو روح از فرمان پروردگار مهن  . پرسن  روح از تو می ةفرمای  كه دربار قر ن كریم می.  فرین  می

؛ لذا علم به حقیقهت روح بهراي انسهان    (24)نش ه است است و به شما از دانش جز ان كی داده 

خورد و كمال خهود را   منظور از نفس همان روح است كه با جسم پیون  می. دست نیافتنی است

كه حیات  نفس به دلیل رابطه حقیقی كه با جسم دارد، مادامی.  ورد به وسیله جسم به دست می
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نفهس مراتهب   رو،  از ایهن (. 25)گهذارد   ن اثر مهی د و بر  وش میمادي برقرار باش ، از جسم متاثر 

 (.29و 23)باش  ( نفس مطم نه)و یا عالی ( نفس اماره) توان  نازل و دانی  كه می دارد یگوناگون

بها  . اب ی دیگر حیات اب ي می روح برخالف جسم بقاي جاودانه دارد و پس از مر  در عالمی

روح انسهان  . هاي همان عالم، داراي جسهم اسهت   متناسب با ویژگی روح در هر عالمی ،این حال

تا در مقص  نهایی به سکون  كن  میچهار مرحله جنینی، دنیوي، برزخی و حیات اخروي را طی 

روح انسان به عنوان حقیقت وجود او، جنبه ا هیل هسهتی انسهان محسهوج     . و جاودانگی برس 

كمال و نق  یا زشتی و . ت اوستروح بخشی از وجود انسان بلکه تمام حقیقبنابراین، . شود  می

موجب رحمت یها   ورود  روح است كه به سراي جاوی  می. منتسب استاو زیبایی انسان، به روح 

 .گیرد جاودانه قرار میبه طور ،ضب الهی 

به نوعی مستلزم یک تعریف تحلیلی و فلسفی از  ن است كهه بتوانه  بهه    « معنویت»تعریف 

 اخهال   دین، ی مانن مفاهیم با را معنویت ده  و ارتبا  خسهاي مختلفی در این حوزه پا پرسش

 انسهان  محسوسهات  دایهره  در كه  نچه عنیی «طبیعت»با عالم را    ن رابطه و كن  روشن ارزش و

 .ن ك تبیین است،

 تهنفس  معنهاي  به (Spiritus)اسپریتوس  التین ةو از كلم Spirituality معنویت معادل واژه

بهراي  (تفهو  و برتهري    ،ه ف و معنا براي تالش شامل معنویت ابعاد معتق ن  برخی (.29)است 

 بهه  اتصهال  بهراي مثهال،  (، اتصال)است ساده مادي وجود از فراتر انسان بودن اینکه احساس مثل

 حهالی  در ایهن  .شود  می )ع الت و دلسوزي عش ، مانن (ها  و ارزش )الوهیت ای طبیعت دیگران،

 اجزاي از برتر واقعیت کی و دیگران خود، به خود گاهی، اتصال زن گی، در ه ف و معنا كه است

 کیه  بهر   داننه ،  مهی  معنهوي  را خهود  افراد كه برخی چه اگر. ان  ش ه شمرده نیز معنوي سالمت

 هسهتن  كهه   مفهاهیمی  معنویهت،  و در ا،لب موارد مهذهبی بهودن   .اتصال ن ارن  رسمی مذهب

 بر اسهاس ب یهی است كه این برداشت از معنویت با معنویت اسالمی كه (. 27)دارن   همپوشانی

 .خ امحوري و معادباوري است تفاوت عم ه دارد

مهادي برخهوردار   ،یهر   عنی عالوه بر ب ن مهادي، از روحهی  یدارد انسان دو بع  جسم و روح 

ادهاي فهراوان و متنهوعی   روح انسهان اسهتع   . باشه   است كه با ب ن در تعامل و تاثیر متقابل می

از دی گاه اسالم، از  نجا كه حقیقت وجود انسان روح جاودانه و زن گی دنیوي انسهان تنهها   . دارد

متناسب با كمهال حقیقهی روح در   بای  اي براي زن گی اخروي اوست، ه ف نهایی انسان  مق مه

ا این تعهاریف اگرچهه   ب.  ن قرار گیردجهت تعیین شود و همه اه اف دیگر در  انه اوجهات جاود

سالمت روح و جسم انسان در یک یگر تاثیر متقابل دارن  ولی سهالمت روح نسهبت بهه سهالمت     

 .جسم از ا الت برخوردار است
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ناپذیر به كمال دارد و چون از اختیهار برخهوردار    انسان داراي حب هات است، گرایش سیري

هها   تعقل و گهرایش  ةگیري از قو ا بهرهروح انسان ب. است، كمال وي در گرو افعال اختیاري اوست

هستی، خه اجویی، خ اپرسهتی، خضهو ،    مب أ  توان  شناخت  گاهانه از هاي انسانی می و توانایی

اعمهال و رفتهار خهود بها اختیهار و       ةتسلیم، رضا، توكل و  لذت مناجات را تجربه و  ن را در هم

حقیقهی انسهان نزدیهک شه ن هرچهه      ه ف نهایی و كمال و تعالی بنابراین، . كن  گاهی نمایان 

 (.32)بیشتر به خ اي متعال است 

ب ین ترتیب، معنویت از دی گاه اسالم، . نامیم این مرتبه متعالی روح را بع  معنوي انسان می

شه نی  تنها در سایه ارتبا  با خ اون  و از طری  عبودیت و پذیرش و تسلیم در برابر دیهن حه    

معنوي الزم است به مص ا  درست تعالی كه همان تقهرج  ب ین جهت در تعریف سالمت . است

مانن  ، «سالمت معنوي»در تعبیر « معنویت»در واقع، . اشاره شود ،یافتن به خ اون  متعال است

« سالمت اجتمهاعی »در « اجتما »و « سالمت روانی»، روان در «سالمت جسمانی»در « جسم»

 .دشودر  ن تعیین بای  بستري است كه سالمت و بیماري 

بینهی خهود، در ارتبها  بها      اعتقههههادات و باورهها و جههان    اسهاس  بر ها انسانبه این ترتیب 

 (:32و  31 و 15)شون   معنویت به شش گروه تقسیم می

متهافیزیکی انسهان و    ةجنبه بهه  شر  اول داشتن درجاتی از معنویهت بهاور   . معنویت بدون  . 1

شهان بهر محوریهت     بینیكه ا ول جهانها   ن رو، از این. اي مافو  هات مادي انسان استقوه

. بهه اومانیسهم هسهتن     اننمونه این گروه معتقه  . معنویت هستن ب ون انسان مستقر است 

 :ن  ازا این نو  طرز فکر عبارت ینمبا ترین مهم

ههن عملکهرد مغهز اسهت و انسهان پهس از مهر        . انسان محصول تکامل طبیعی است( الف

 .رود می ادراكی ن ارد و از بین

 .ماوراي طبیعت وجود ن ارد و عالم در طبیعت مادي خال ه ش ه است( ج

به وحی  و خود را حل كن  مسائلتوان  همه  می هاي علمی انسان با تکیه بر عقل و روش( ج

 .نیاز ن اردهاي دینی  و  موزه

 .توان  سرنوشت خود را ترسیم كن  و میدارد انسان  زادي انتخاج و عمل ( د

 یه  و   انسانی و اخال ، در ارتباطات و تجارج دنیاي مادي به دست میهاي  ارزش امیتم( ه

 .فرهنگی استو دنیوي،  زادي و رش  اقتصادي  ه ف نهایی زن گی شادكامی 

مادي است و حیات جاوی  و بع  روحهانی و معنهوي انسهان    ،یر  از یک طرف  نچهبنابراین، 

بهه   زاد  ةداشهتن اراد  .ترویج شه ه اسهت   یه ایت وحیان نیازي از بسن گی و بی خودو انکار ش ه 

گرایانه مبناي زن گی انسان قرار گرفته، به نحوي كه انسهان بهه جهاي     مطل  و اخال  ماديطور 
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همه چیهز مهادي اسهت و ته ار  زنه گی      . كن  مین نشسته، خوج و ب  وضع ییخ ا در مقام تق

 (.21)خبري نیست  دنیوي تا ح  الیتناهی مقص  ا لی است و از معنویت

رهبهر   ةبه گفته . ها و مقا   دنیوي استوار است معنویتی است كه برانگیزه .دنیوی معنویت  .2

 ن احساس . ف اكاري، ناشی از یک احساس معنوي است»اي این نو  معنویت  خامنهانقالج 

كسهی كهه   (. 23)« توانه  ناسیونالیسهم باشه     توان  دین باش  و یک جا ههم مهی   معنوي، می

كهه او را  دارد گهذرد معنهویتی    حتهی از جهان خهود مهی     كنه   مهی ، مبارزه كن  می اكاري ف

براي مهیهن  . برانگیخته ولی عامل ا لی ممکن است خ ایی و ،یبی نباش  بلکه دنیوي باش 

  و از انجام كنخود، نژاد خود، خانواده خویش و یا هر علت مادي و دنیوي از خود گذشتگی 

 .این ف اكاري لذت ببرد

جههت از همهه مواههب     این نو  معنویت با گریز از دنیا و دست كشی ن بی .متحجر معنویت .3

داران در  هایی كه در مجموعه دین بسیاري از گرفتاري»رهبر انقالج  ةبه فرمود. دنیوي است

توجهی بهه مواههب عهالم حیهات و      اخروي و دینی و بی مسائلگذشته اتفا  افتاده، اقبال به 

اگر  خرت را بهه خهاطر   . ...است كه خ اون  متعال در این عالم قرار داده است استع ادهایی 

دنیا تر  كردی ، در این امتحان مردودی ، اگر دنیا را هم به خاطر  خهرت تهر  كردیه  در    

در عالم مهاده وجهود   كه  ناپای این افراد كه از استع ادهاي بی(. 34.... )این امتحان مردودی  

ها و الطاف الهی كه به  ورت جهان مهادي بهه بشهر     ، از ارتهبها  با نعمتزنه ریگه دارد مهی

هاي معنوي را كه خ اون  گشهوده اسهت، بهه روي خهود      مانن  و برخی راه ارزانی ش ه باز می

 .بن ن  می

معنویهت  . ه ف از این نو  معنویت به انقیهاد در وردن مهردم اسهت    .پذیرانه سلطه معنویت .4

توانه  در   استفاده كن  و همچنین مهی  ها انسانتوان  از بستر فطري و روانی  پذیرانه می سلطه

هستی و حیهات   ةشالود. ها اعمال شود گرانه ق رت قالب بستر سیاسی از طری  اه اف سلطه

شهیادان از ایهن    .ناپذیر اسهت  تمایل به معنویت دارد و زن گی ب ون معنویت تحمل ها انسان

درو،هین، فریهب    يهها  ان نهان را بها عرفه   كننه  و   مهی استفاده  ها انسانبستر فطري و روانی 

 . دهن  می

كه به مرجعی مافو  ماده و زن گی جسمانی باور دارنه  ولهی     ها  ن .حداقلی معنویت دارای .5

بهراي   ؛معنویت ح اقلی نه ارد . شناسن  نمی جهانبه عنوان خال ، تق یركنن ه و مالک  را  ن

 ههاي  شهاخ  توانه  یکهی از    بیهوده نبودن  ن در نگهاه فهرد مهی   داري زن گی و  ه فمثال، 

 .عالم بستگی داشته باش مب أ  فرد با اینکهسالمت معنوي وجودي به شمار  ی ، ب ون 

باورههاي خهود بهه     بر اسهاس به خال  دنیا اعتقاد دارن  و این گروه  .الهی ادیان به معتقدان .3
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مخصوا كسانی توان  میمعنویت ح اكثري را . شون  ل مییمختلفی از معنویت ناهاي  درجه

كامل اعتقهاد  به طور  دانست كه به هات الیزال الهی با توجه به توحی  هاتی،  فاتی و افعالی

تجلهی كهافی و وافهی    هها    ن دارن  و این باور در ارتبا  با خود، با دیگران و با جهان پیرامون

 .كن  میایجاد 

الههی و ارتبها  بها     ةانگیز نخست، بر اساس: داردشاخ   بخش سه معنویت حقیقی و رهایی

 .است فرین  ستیز و عزت ستم ،و سوم ؛معنویتی جامع بین دنیا و  خرت است ،دوم ؛خ ا بنا ش ه

 

 اسالمی رویكرد با معنوی سالمت
 از بهودن  دور و اسالم به معناي تسهلیم در برابهر خ اونه  اسهت و پیشهگیري      كه كرد اهعان بای 

 بخشهی،  سهالمت  اسهالم مفههوم   معنا، این در .از نتایج  ن استروانی  و ب نی زیان و  فت هرگونه

 كتهاج  را قر ن خود .كن  می بیان را اجتماعی و خانوادگی فردي، سازي سالم ای سالمتی گسترش

 و هه ایت  اسالم بخشی سالمت معناي بري اربسی الهی  یات و كن  می معرفی جان و جسم شفاي

 پیهامبر  ویهژه  بهه  و الههی  پیامبران براي طبیب تمثیل .دارد داللت مؤمنان و مردم براي رحمت و

 .است بشر روان و جسم شفاي در و سالمت تحق  در  نان اساسی وظیفة از كنایه( ا)اسالم 

 بیهان معنویت در قهر ن كهریم و سهنت پیهامبر و ائمهه بهه كهار نرفتهه، ولهی در           ةاگرچه واژ

معنویت و معنوي و نیز لغات نزدیک  ن  ةمسلمانان، هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی، واژ

ي هها  اندر زبه . مانن  روحانی، روحانیت، و متغیرههاي عینهی و مصهادقی  ن رواج داشهته اسهت     

تهرین   ماننه  عهالی  گیهرد   را در بر میاروپایی و در بستر مفهومی مسیحی معنویت طیف وسیعی 

هها   دی گاهاز ماده، جستجوي یک معناي وجودي، بع  متعالی انسان، ،یر  انی با چیزيانس ةرابط

از . كنه   مهی و رفتارهاي شخصی كه حس تعل  به یک بع  متعالی یا چیزي فراتر از خود را بیان 

خ اشناسی، خ اجویی و خ امحوري با : در نگاه مکاتب الهی معنویت عبارت است از ،دیگرسوي 

مکهارم اخالقهی و   )شناخت ه ف خلقت و زن گی، تالش در جهت تکامل معنهوي و خودسهازي   

 .اي براي حیات اب ي و ان وختن توشه( ن مطم نفس راضی و قلب سلیم و

 هها  انسهان   توجه كرد كه از دی گاه اسالم، براي پرداختن به مبانی سالمت معنوي در اسالم بای

به عبارت دیگهر،  . عالوه بر امور مادي و محسوس قادر به شناسایی موجودات نامحسوس نیز هستن 

هاي شناخت منحصر به حس و تجربه نیست بلکهه شههود بهاطنی و علهم حضهوري و شهناخت        راه

وجهود  توان  میاین تعریف مبنایی  با پذیرش. شناختی نیز ارزشمن ن  كلی معرفتبه طور عقالنی و 

 (.32)ابی به سعادت انسان را تبیین كرد و شناخت ی خال ، روح، وحی، كمال انسان و دست

، (توحی  هاتهی )هات خ اي متعال یکتاست و شریکی در هات براي او نیست  اینکهاعتقاد به 
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توحیه   )از هات خه ا نیسهت   ،یهر   دههیم چیهزي    فاتی كه به خ اي متعال نسبت می اینکهو 

، تو هیف  (توحیه  افعهالی  )ن ارد نیاز به كمک و یار و یاور خود  خ ا در كارهاي اینکهو (  فاتی

كماالت، مالک، ت بیر كنن ه و اداره كنن ه همه عهالم را كهه سرنوشهت     ةخ اون  یگانه، واج  هم

اوسهت   ةبسهته بهه اراد  افت  وا در حال هستی اتفا  میرا موجودات به دست اوست و هرچه  ةهم

ابی انسان بهه بهاالترین مراحهل كمهال     ی از دی گاه اسالم، ه ف  فرینش جهان، دست. نمایان  می

كمهاالت   توانه  بهه تمهامی    است و انسان با فطرتی الهی و با برخهورداري از كرامهت تکهوینی مهی    

اي روشهن و    هامیه  بهه  ینه   دریچهة  این باور . رس  و به كرامت اكتسابی نایل شودبافتنی ی دست

،ایت و ه فی جهت من ي خود در  تا با توجه به ه فگشای   می ها انساندرخشان را پیش روي 

 .یگانه و متعالی حركت كن 

در زنه گی در  را شر   ن است كه فرد همه اعمالش نخستین براي برخورداري از معنویت، 

به یهی  . و مطهرح باشه   طوري كه فقط یک ه ف ،ایی بهراي ا  ه فی واح  تنظیم كن ، بهمسیر 

هه فی  بهه  بلکه . شود است كه هر ه فی به عنوان ه ف ،ایی نیز به معناداري زن گی منجر نمی

باالترین استع اد انسان براي پیش رفهتن در مراتهب   تا است نیاز از ظرفیت معنادار كردن حیات 

اسهالمی، خ اونه    و متون قر ن در . انسانی را نشان ده ممکن ترین مراتب كمال  هستی و عالی

كماالت و نزدیک ش ن به او ه ف ا هلی  فهرینش    ةمتعال به مثابه منبع و سرچشمه وجود هم

 ةعالمه . ترین كمال انسانی نیز باالترین نقطه ممکن در مراتب قرج به خ است عالی .استانسان 

ت روي این اساس استوار است كه كمهاال « سیر باطنی و حیات معنوي»: طباطبایی فرموده است

باطنی و مقامات معنوي انسان، یک رشته واقعیت حقیقی بیهرون از واقعیهت طبیعهت و جریهان     

تهر و   كهه مهوطن حیهات معنهوي اسهت، جههانی اسهت بسهیار ا هیل         « عالم باطن»ماده است و 

 (.35)« ماده و حس»دارتر و پهناورتر از جهان  واقعیت

ههو  »ن توحی ي از نظهام هسهتی   معنویت در الهیات اسالمی معرفت و ایمان به ،یب و تبیی

بینهی را داشهته    كسی این جهان اگر .است «االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم

گونه ،م و انه وه   هستی الیزال و اب ي است، هرمب أ  گونه حركت و سکونی متکی به باش  كه هر

شود كهه   استنبا  میگونه  اینایات از  یات و رو عالوه به. ده  و مشکالت روانی را به خود راه نمی

سالمت معنوي اعم از سالمت جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها در دنیا مفی  است بلکهه  

 .كن  انسان را براي حیات باقی و  خرت مهیا می

 

 اسالمی معنوی سالمت مفاهیم
از ابعاد وجود انسان اسهت،   ةدر تفکر اسالمی، سالمت امري چن جانبه است و ابعاد  ن، تابع هم
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چنانچهه بهه   . ردیه گ را در بهر مهی  ( معنوي) ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و روحانی  رو، همة این

ابزار حركت  ترین مهمتوان   سالمت به  ورت جامع و متناسب با همه ابعاد انسان توجه شود، می

 .شود  مینسان تلقی اي كه ه ف ا لی از خلقت ا یعنی مقوله ،انسان به سوي كمال باش 

. الههی اسهت   ءسالمت از ریشه سَلَمَ به معناي دوري از هر عیب و نق  است و سالم از اسما

گوینه  ههم  رزوي سهالمت مخاطهب اسهت و ههم        كه مسلمانان در مالقات با یک یگر می سالمی

مسلم یا مسلمان كسی اسهت  . اطال  دادن كه مخاطب از جانب انسان در سالمت و امنیت است

خ اونه  متعهال  ،هاز و پایهان     (. 33)كه دیگران از دست و زبان او در  سهایش و امنیهت باشهن     

 یه    میدست  به پس  نچه از سالمت در دنیا. گردد سالمت است؛ سالمت از اوست و به او باز می

 (.39)رالسالم نام دارد اجانبه در جوار خ اون  است كه د نسبی است و سالمت همه

و جا در قر ن  ورده ش ه است و در ههر دو مهورد بهه ویژگهی زالل بهودن      در د« قلب سلیم»

قلب (. 37و  39)كه در فراین ي اختیاري كسب ش ه باش   كن  میحقیقت انسان از گناه داللت 

 . رود عقالنی به شمار می يها گیري ها و تصمیم استنبا  ةسلیم مبناي هم

زیهرا یکهی از   . ویژگی قلب سلیم این است كهه از هواههاي نفسهانی بهه دور اسهت      ترین مهم

چهار ریشه دیگر پیروي از ظن، تقلیه   )خطاي ههن از نظر مطهري هواي نفس است  يها ریشه

 يهها  هها و تهالش   قر ن فعالیت ةبه فرمود(. استاز گذشتگان، سرعت در قضاوت و پیروي از كبر 

فوایه  و نتهایج    نیا، هر چن  ارزشهمن  و متعهالی باشهن ، هنگهامی    و شغلی انسان در این د علمی

 (.39)اخروي دارن  كه انسان قلب سلیم داشته باش  

 فت عقالنیت  ترین مهم. است ارتبا  تعقل و قلب سلیم از مباحث كلی ي در معارف اسالمی

خه اي   با فعلیت عقهل اسهت كهه   . و داشتن قلب سلیم پیروي از شهوات و تمنیات نفسانی است

تفکهر اسهالمی، ارتقهاي     ةسهرلوح (. 42) یه    و بهشت بهه دسهت مهی    شود  میرحمان پرستی ه 

دان  كهه مراقهب    معنویت برخاسته از معرفتی است كه جهان را تحت م یریت خ ایی حکیم می

قلب سلیم قلبی است كه خ ا را مالقات كن  در حالی كه هیچ : ان  فرموده(  )امام  اد  . اوست

 .ون  در  ن نباش كس جز خ ا

جسهم و امهور   . سالمت بستر حركت انسان به سوي تکامهل اسهت    بر مبناي ان یشه اسالمی

انسهان مهومن   رو،  از ایهن . زن گی جاوی  قرار گیهرد مسیر دنیوي محکوم به فناست مگر  نکه در 

او خواسهتار حیهات طیبهه    . طلب  سالمت جسم را در اف  جاودانگی و براي تامین حیات باقی می

است یعنی سبکی از زن گی كه در  ن تالش دنیهوي، بهه سهالمت جسهم و روح در ایهن دنیها و       

كهه نورانیهت دل،   دارن  حیات طیبه  نانی . رستگاري در سراي جاوی  و سعادت اب ي منجر شود

. شهود  مهی دیه ه  هها    ن خویی و مشاه ه ملکهوت در  معنوي، فرشته يها تایی  الهی، كسب نعمت
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حیات طیبه محصول داشتن ان یشه  حیح و ایمان به خ ا و نیز عمل زالل و رفتهار مبتنهی بهر    

از مسیر توحی  سالمت معنوي فهرد را بهه    یهر انحراف(. 43و  42)ایمان یعنی عمل  الح است 

شر  به خ اون  و شر  خفی . كن  میافکن  و از رسی ن به حیات طیبه جلوگیري  مخاطره می

سهالمت و سهعادت اخهروي دو    . كنه   مهی انسان را از مسیر ه ایت و سالمت معنوي دور ( گناه)

 .عنصر در هم تنی ه و الزم و ملزوم یک یگرن 

هر مومنی چه مرد و چه زن، عمل  الح به شر  ایمان به خ ا انجام ده ، او را بهه زنه گی   

عطها  هها    ن كردن  به بخشیم و اجري بسیار بهتر از عمل نیکی كه می اي حیات می پا  و پاكیزه

 (.44)كنیم  می

 :فرماین  جوادي  ملی در تفسیر حیات طیبه می

اي را   یه فو  این است كه حیاتی ،یر از  نچه قبالً داشت و زن گی نو و تهازه  معنی»

. بخشهیم  كنهیم و بهه او حیهاتی نهو مهی      به مومنی كه عمل  الح انجام دهه ، اعطها مهی   

 الح، خ اي سبحان حیات پا  و پاكیزه  ن  ست كه در اثر عمل (. )

و  ن زن گانی خال  و پاكی است كهه طههارت در همهه     كن  میو افاضه  به مومنین القا

ها و خبائث زنه گی مهادي و طبیعهی مسه ود      ش ون  ن سرایت كرده و راه را بر  لودگی

خهرت    ن در  ةو البته نتیجه و ثمهر  شود  میاین معنی در همین دنیا حا ل  و كن  می

حیهات   ،بنابراین.   كردعطا خواهها   ن نیز این خواه  بود كه بهترین پاداش و اجر را به

طیبه  ن حیاتی است كه در  ن جهان طبیعت و ماده در خ مت انسان و كماالت الههی  

 .«و انسانی او و محکوم وي باش 

 :ازان   عبارتها   ن حیات طیبه  ثار و نتایج و ثمراتی دارد كه اهم

 .دشو عزیز می عزت و باانسان برخوردار از حیات طیبه و پا   (الف

طیبه، استع اد و قابلیت عروج و  عود الی اا را كهه مقهام شهامخی     ةان پا  یا كلمانس (ج

 .است، دارد

اثر حیات پاكیزه بهه سهمت   بر انسانی كه جان . جاودانگی نتیجه دیگر حیات طیبه است (ج

 .شود  میاا حركت كن ، جاودانه خواه  بود و از اب یت خاا برخوردار 

 .حیات طیبه حاضر، زن ه، پربار و ثمربخش استانسان برخوردار از  ( د

 .ثبات كالم و ثابت بودن سخن ویژگی حیات طیبه است (ه

 .دیگري از حیات طیبه است ةلقاءاا ثمر ( و
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 .دیگر حیات طیبه است ةپا  ثمر يها انساناري خ اون  و نصرت ی ( ز

 .كن  میراه پی ا ن ها انساندر حیات طیبه هیچ هراسی در قلب  ( ح

 انه  كهه برخهی از    خود اشهاره كهرده   يها به دفعات به حیات طیبه در سخنرانی انقالج رهبر

 (:45)شود  میدر این نوشته  ورده ها   ن

ک مساله اساسی اسالمی است كه در  یات كریمه قران از  ن یاد ش ه و ما ملت ایران ی»

سمت حیات طیبه الهی بای  به  ن توجه دائمی داشته باشیم و  ن عبارت است از حركت به 

خ اون  و پیغمبهر  . «»: «و اسالمی

حیات پاكیزه فقط خوردن و لهذت  . كنن  به حیات و زن گی طیب و پاكیزه شما را دعوت می

 گی حیهوانی  و رسول، نفس هر انسانی را بهه زنه   دعوت خ ا اینکه. بردن و شهوترانی نیست

و دنبال اطفهاي شههوت    رون  حیوانات دنبال ،ذا می ة، براي این است كه همكن  میدعوت ن

كننه  و لهذا    براي شکم و براي ساعتی بیشتر زن ه مان ن مبهارزه مهی  ها   ن .كنن  حركت می

ههاي عهالی باشه  و     حیات طیبه  ن است كه این زن گی در راه خ ا و براي رسی ن به ه ف

ایهن كمتهرین چیهزي     .را به هر شکلی پر كنه   انسان فقط این نیست كه شکمیه ف عالی 

لکن ه ف عالی براي انسهان  . توان  به عنوان ه ف خود انتخاج كن  است كه یک حیوان می

و بهراي  . تعالی و تخل  به اخال  الههی  عبارت است از و ول به ح  و رسی ن به قرج باري

 اینکهه ،هذا الزم اسهت، امها بهراي     . رسی ن به چنین ه فی، انسان ابزارهاي مادي الزم دارد

انسان حركت كن  به سمت ه ف، زن گی راحت بهراي بشهر الزم و ضهروري اسهت و اسهالم      

هه ، امها ایهن    د را با قوانین و مقررات خود به سمت رفاه و  سایش زن گی سو  مهی  ها انسان

 .«... سایش زن گی به خودي خود ه ف نیست

معناي حیات طیبه این نیست كه كسانی فقط نماز بخوانن  و عبادت كنن  و ا هال بهه   »
فکر زن گی و مادیات نباشن  بلکه حیات طیبه ، دنیا و  خرت و ماده و معنا را با هم داشهتن  

 .«...است
زن گی كننه  و  هنعت و بازرگهانی و    ها ایهن اسهت كهه تهالش و سها      حیات طیبه ملت»

كشههاورزي را بههه اوج برسههانن  و قهه رت علمههی و تکنیکههی پیهه ا كننهه  و در همههه جهههت   

با خ است و روز ها   ن هاي هاي گوناگونی به دست  ورن  اما در همه این حاالت دل پیشرفت

انبیهاي   ن ه فی است كه  واین ه ف نظام اسالمی است . شون  به روز هم با خ ا  شناتر می

 .«...عظام اعالم كردن  و مصلحان عالم گفتن  

نهورانی كنه  و    چنهان   نهها را   بهاال ببهرد و دل   چنان  نرا  ها انسانخواه   اسالم می.... »

از سینه من و شما بیرون بکش  كه ما  ن حالت لذت معنوي را نهه فقهط    چنان  نها را  ب ي
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مان احساس كنیم، حتی در محیط كهار و   زن گی يها در محراج عبادت، بلکه در همه لحظه

 اینکهه . در حال درس و در می ان جنگ و در هنگهام تعلهیم و تعلهم و در هنگهام سهازن گی     

م در نمازن ، یعنی در حال كسب و كار با خه ا بهودن، و در حهال    یداكه  ناخوشا  ن: ان  گفته

و  كنه   میرا نورانی خوردن و  شامی ن هم باز به یاد خ ا بودن محیط زن گی و محیط عالم 

هها و   هها و نهابرابري   هها و ظلهم   تربیت كن  ریشه جنهگ  ییها انسانلذا اگر دنیا بتوان  چنین 

 .«...ها كن ه خواه  ش  و این همان حیات طیبه است پلی ي

ههاي مها در اسهالم خال هه      هه ف . هایمهان روشهن اسهت    ما برادران و خواهران، ه ف»

گهوییم   وقتی ما مهی . ستها انساناسالم زن گی طیبه . تاسالم فقط یک اعتقاد نیس. شود می

اي كهه همهه خیراتهی كهه      حیات اسالمی و نظام اسالمی، یعنی  ن نظام و  ن حیهات طیبهه  

من  است در  ن هست، یعنی  هفاي معنهوي هسهت، رفهاه مهادي ههم        عالقهها   ن انسان به

سهواد و دانهش و    یعنی علهم و . یعنی امنیت اجتماعی هست، امنیت روحی هم هست. هست

این حیات طیبهة  . بینش و تحقی  هست، تعب  و خلوا و توجه به خ ا و عبادت هم هست

ده  و اسهالم امتحهان    اسالم این را به ما می. خواهیم تامین كنیم ما این را می. است اسالمی

 .«...داده است

 هها  انسهان حیات طیبه انسان در سایة حاكمیت دین خ ا وقتی حا ل خواه  ش  كهه  »

و فساد مبهارزه   رش يها جاهبه ةخود را با یاد خ ا زن ه نگه دارن  و به كمک  ن بتوانن  با هم

درونهی و برونهی را از وجهود     يهها  ها را بشکنن  و دست تطاول همه شیطان كنن  و همه بت

 .«...خود قطع كنن 

ان سالم در انس هاي شاخ كه از دی گاه اسالمی  شود  میگیري  با توجه به بحث فو  نتیجه

ابعهاد چهارگانهه سهالمت را در بهر      ةانه  و همه   المللی به نحهو مطلهوج تعریهف نشه ه     سطح بین

هها   هها و مهال    از این شهاخ  توان  میجانبه، ن گیرن  و براي تعیین راهبردهاي سالمت همه نمی

كنهونی انسهان    هاي شاخ . دكراستفاده و پایش و كنترل سالمت خود و افراد جامعه را تنظیم 

تنظهیم   هها  انسهان روحهانی و معنهوي    يها نگرش اومانیسم و ب ون توجه به جنبه بر اساسسالم 

از . سالمت جسمی، و تا ح ودي روانی و اجتماعی اسهت  نةدر زمیها   ن كاربردش ه و در نتیجه 

، نگرشهی، عهاطفی و   (معرفتهی )منظر متون دینهی، انسهان سهالم بهه اعتبهار سهاختار شهناختی        

از  ن بهراي سهنجش سهالمت معنهوي افهراد      بایه   ، كهه  (21)لکردي داراي مشخصاتی است عم

 .استفاده شود

استنبا  كرد كه سهالمت انسهان فقهط در سهالمت جسهمی،      توان  میبا توجه به نکات فو  

بخش از سالمت انسان و بلکه  ترین مهمبلکه سالمت معنوي  شود  میروانی و اجتماعی خال ه ن
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حیهات حقیقهی در هه ایت و    . وجودي و تضمین كنن ه حیات جاودانه اوستضامن حفظ گوهر 

 .مر  حقیقی در ضاللت است

هاي درونی و بیرونی سالمت معنوي كه اتصهال دو ارتبها  بها خ اونه  و      حوزه یکشکل در 

 .داده ش ه استتعامل با دیگر مخلوقات و طبیعت است نشان 

تواننه  بهر سهالمت معنهوي تهاثیر       ی نیهز مهی  جسمی، روانی و اجتماعاختالالت ها و  بیماري

، حس ، ،یبهت، تهمهت و    هاي روانی چون حق بارگی و پرخوابی، بیماري پرحرفی، شکم. گذارن ب

 .كن  میدري ایمان فرد را ته ی  و تخریب و سالمت معنوي را  زرده  پرده

 
 معنوی سالمت مفهوم

تبیهین،  تعیهین،  وجود ن ارد و عمالً تعریف واح ي  (spiritual health)براي سالمت معنوي 

 المتهامل سهب ون شک معنی ك. هاي  ن دشوار است ها و شاخ  گیري مؤلفه تعریف و ان ازه

شه ن  ن بهراي    هها و جانشهین   معنوي منحصر به اثر دعاها و حاالت معنوي در بهبودي بیمهاري 

ر  گهاهی،  به ان  كه چون بعه  معنهوي    برخی انگاشته. ي رایج طبی یا طب مکمل نیستها اندرم

ها و رفتارها تأثیر عمیه  دارد و بهر بیوشهیمی و فیزیولهوژي به ن تهأثیر        ها، ارزش باورها، نگرش

در اسهالم  كهه  حهال  ن  (. 43)شهود   گفته مهی فکر و ب ن سالمت معنوي بر گذارد، این تأثیر  می

اه ایهن جههان بلکهه در زنه گی     سالمت معنوي ا الت دارد زیرا تاثیر  ن نه تنها در زن گی كوته 

 .اب ي، پس از مر  جسم، پای ار و رهابخش است

  مفهوم  به پرداختن« معنوي سالمت»از جامع تعریف در ا لی چالش رس ، می نظر به
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با  سالمتی بلکه نیست،  ن از تحلیلی تعریف« سالمت»كردن تعریف اززیرا مقصود  باش ؛ معنویت

بلکهه   ابه ؛ ی نمهی پایهان   گونهه  ایهن  بحهث « معنویهت »مورد  در اما ،شود  می تو یف یهای شاخ 

و  گفهت  سهخن  معنویت كثرت ازتوان  می فقط تطبیقی و تاریخی نظر ش ، ازگفته طور كه  همان

 از خا هی  فرهنگهی  تعهابیر  كهه  افهت یتهوان   می بسیاري معنویت و مکاتب گوناگون هاي معنویت

 عبهارتی  بهه  ایه  معنویهات  ایه  اخالقیهات . دهن  می نشانرا  هاي گوناگون و سنت دینی يها ان رم

 اشهاعه  براي كهوجود ن ارد  اي جامعه هیچ، واقع در .است فرهنگ ناپذیر هر ج ایی جزء ها ارزش

 و مهذهب  ةپ یه   بهه  بزر  شناسان جامعه بیشتر كه يطور به. اخالقیات تالش نکن  و معنویات

این بهاور وجهود دارد كهه    . ان  داشته توجه زیادي اخالقی و معنوي منابع عنوان به مذهبیمسائل 

 نیروهاي بین را هماهنگ رابطه كه است انسان تکامل از پیچی ه مبهم و فراین ي معنوي سالمت

 زنه گی،  در ثبهات هاي مختلف به  ورت  هاي  ن در نظریه ویژگی با وكن   می فراهم فرد درونی

در اسالم سهالمت  (. 49)شود  عرضه می محیط و جامعه خود، خ ا، با نزدیک ارتبا  داشتن  لح،

 شهناخته  مهوازین  ، مطهاب  جامعه هر در معنوي معنوي ا الت دارد ولی با دی گاه ،ربی سالمت

 و ها ارزش اب و است امري درونی چیزي هر از بیش امر اینزیرا  ،شود  می تعریف ،جامعه  ن ش ه

 درونی و اعتقادي پروردگار، امري به ایمان نمونه، براي .كن  می پی ا ارتبا  فرهنگ هر هاي  موزه

  رامهش  و پهذیرد  و مهی   موزد می خود جامعه فرهنگی و دینی هاي  موزه با را  ن فرد هر كه است

 شه ه،  انجهام  ههاي  پژوهش عظیم ةگستربا وجود در سطح جهانی  .اب ی می باز  ن پرتو در را خود

 اساسهی  مفهاهیم  بهر  كلین اشتن  تواف  سالمت معنوي، تعریف در ابهامي مانن  بسیار مشکالت

 بهه ن اشهتن   معنویهت، دسهتیابی   و معنهوي  سهالمت  مرزههاي مشخ  نش ن  مس له، به مربو 

 سهنجش دیگهر   ،هها  پرسهش   هحیح نا طراحهی (معنوي  سالمت سنجشبراي  مناسب ابزارهایی

هاي  نمونه از استفاده و( ... و سنجش ابزارهاي برخی پایایی ون اشتن   اعتبار سالمت، يها حیطه

  (.49) شود دی ه می چنان هم تعمیم قابل،یر  و كوچک

 با این حال، .دانشمن ان ،ربی معتق ن  كه دین و معنویت یک چیز نیستن  .معنویت و دین

ارتبا   ن با باورهاي دینی به اجما  كنن ، در  سالمت معنوي تحقی  می ةاكثر  نان كه در زمین

بهه انهوا  مختلهف تعریهف     « دین»بین معنویت و  ةدر مقاالت علمی رابط (.52و  47)ان   رسی ه

دهه  و   دین یعنی همان دستورالعمل جامع و راهنماي كاملی كه ه ف را نشهان مهی  . ش ه است

  خلهوا، از خهود گذشهتگی،    معنویت نیز ابعادي ماننه .  موزد راه رسی ن به  ن را به انسان می

شهود   سهبب مهی  ابعاد معنوي . دارد، نیکوكاري و خیرخواهی (امركنن ه به ب ي)نفس اماره  مهار

در مهوارد   ویهژه  بهه . باشه  هماهنهگ  متعهالی و الیتنهاهی هسهتی    مبه أ   انسان با خود و جهان و

توجه به ایهن  ارزش  ها انسانهاي جسمی و روانی و مر  و بهبودي در  ، بیماريفشارهاي روحی
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را به  ها انسانمعنویت باورها، رفتارها و اعمالی هستن  كه : معتق ن برخی . شود می تر بع  نمایان

خواهن  به سوي  می ها انساندهن  زیرا  سوي خ اون  یا نیروهاي فو  طبیعی در جهان سو  می

بهه  چه بسهیاري  با این تعریف اگر(. 12)منو  به  ن است ها   ن تکامل سیر كنن  كه موجودیت

از (. 52و  47)داننه    ایهن دو را از یکه یگر متمهایز مهی    انه    قائلبین معنویت و دین همپوشانی 

كهه بهر محهور    اسهت  ( فردي و جمعی)اعتقادات، اعمال و احساسات  ةدی گاه اسالم دین مجموع

 :ن  ازا حیات دینی عبارت هايساختار. سامان یافته است( خ اون )مفهوم حقیقت ،ایی 

 .اعتقاد به عالم ،یب، خ اون  و موجودات فو  طبیعی ؛نگرش ویژه به جهان .1

 ةتحق  مشهیت الههی در انسهان بهه شهکل تجربه       ؛تأثیر امور ماوراي طبیعت در جهان .2

 .ها و قوانین طبیعی دینی، مکاشفات و رؤیاهاي معنوي؛ و در جهان به  ورت سنت

 .داردو اب ي  انسان روح جاودانه اینکهباور به  ؛جاودانگی انسان .3

كتب  سمانی و مأثورات مؤسسان دیهن كهه راه و رسهم دینه اري را      ؛مکتوبات مق س .4

 .كن  میبیان 

مصوج از ناحیه خ اون  كهه امهور اخالقهی و مصه ا  و راه      ؛رستگاري و قانون اخالقی .5

 .كن  میو ول به رستگاري را بیان 

 . دارن و اشیاي مق س كه  داج مذهبی ویژه  ها ان، زمها انمک ؛امور مق س .3

معرفت نسبت به عقای  دینی و سیرة مؤسسان و ق یسهان،   ؛بع  عقلی و معرفتی ایمان .9

 .ها و نهادها و رمز و رازهاي  ن ان یشه در دین، الگوها، اسوه

حالهت نیهایش و  رامهش دینهی ویهژه ماننه  خهوف،         ؛جنبة عاطفی و احساسی ایمهان  .9

 . ...خشیت، بهجت و

مناسهک كهه عمه تاً در معابه  و     و نمهاز، روزه، نهذر، قربهانی،     ؛هاي عملی ایمهان  جنبه .7

 .شود  میها انجام  عبادتگاه

روحانیهان و كاهنهان هسهتن  و دیگهران     ایهن گهروه   در رأس  ؛گروه اجتماعی مؤمنهان  .12

 .گیرن  متناسب با مرتبة ایمانی خود قرار می

كهه از   ییها  نویژه  بهدر كشورهاي اروپایی،  .جهان کشورهای در گرایی معنویت و دینداری

مهردم از دیهن   بیشهتر  ، اگرچه كلیساهاي فراوانی نیهز وجهود دارد   ان  مذهب بودهق یم كاتولیک 

، لوكزامبور ریش، سویس، بلژیک،  هلن ، تمطالعات انجام ش ه در كشورهاي ا. كنن  پیروي نمی

رتباطهات مهذهبی، شهركت در مجهالس و     شهامل ا )ار بهودن  نه   لمان و فرانسه نشان داد كهه دی 

 هه  3/2از امتیهاز  ( دعاهاي مذهبی، خود را دین ار دانستن و دین را در زن گی خود مهم دانستن

 15-12در سهنین   -2/1تها   -3/2ها و بهه امتیهاز    ساله 55ها به ح ود  فر در  ساله 72در  9/2
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. تهر اسهت   كشههههورها پهایین  ارقام دینه اري در فرانسهه و  لمهان از سهایر     . سالگی رسی ه است

 . باور دارن ( و نه خ اون  متعال)به یک ق رت باالتر ، هایی كه معنوي هستن  اروپایی

تمهههایالت دینی دارن  و به خ اون  ها   ن بیشتركنن  كه  ها ابراز می ییامریکاسوي دیگر، از 

دسهت كهم   در ه    95اعتقاد دارن ، ( با تعریف و مفهوم مشخصی)در   به خ ا  75. باور دارن 

بسیار مهم اسهت  ها   ن گوین  كه دین براي زن گی در   می 31كنن ،  در روز دعا میمرتبه یک 

دینی شهركت كهرده بودنه     یک بار در مراسم ها دست كم  پرسشپاسخ به زمان در   در  43و 

تمهایالت ضه    هها    ن اعتقادات دینی قوي و بسیاري ازها   ن در   3/22با این همه تنها (. 51)

ل سیاسهی ماننه    ئكه به تشکیالت دینهی ملحه  هسهتن ، حتهی در مسها     ها   ن .كلیسایی دارن 

 .برن  كنن  و از این امتزاج نهایت استفاده را می انتخابات سیاست و دین را مخلو  می

در نگهاه مهادي و اومانیسهتی، انسهان موجهودي اسهت        .اومانیستتی  نگاه در معنوی سالمت

روانهی و   مسهائل احساسات و عواطف و حتهی   ساحتی كه از ماده تشکیل ش ه است و تمامی تک

برخهی   ،بهه همهین دلیهل   . كنه   مهی معنوي در این دی گاه نوعی ارتبا  با بع  مادي انسان پی ا 

نهفته است و اگر سخنی هم از معنویهت   ها انسانروانی در جسم و عصب  مسائلمعتق ن ، ریشه 

در این نگاه، معنویت . تفاوت دارد ی  با معنویتی كه در نگاه دینی مطرح است كامال  به میان می

روان بیمهار را  تهوان   مهی كه با استفاده از  ن است ها و عنا ري  العمل تنها شامل هنجارها، عکس

توانه    حهال  ن عنا هر مهی   . مقاومهت كنه     هاي جسمی ا بتوان  در مقابل بیماريتمتأثر ساخت 

 (.13)خرافی ،یر  ا یل، خرافی باش  یا ،یر حقیقی، ا یل باش  یا،یر  حقیقی باش  یا

كنن  و تنها چیهزي كهه از    گرا معنویت را امري ظاهري فرض می برخی متفکران ،ربی مادي

ایهن افهراد ارزش   . من ي است انن  امی ،  رامش، و رضایتكنن  احساسات ملموسی م  ن فهم می

انه  كهه بهراي دسهتیابی بهه معنویهت و سهالمت معنهوي          حه ي تنهزل داده   واالي معنویت را به

ههاي هنهري، ورزش،    نواختن و یا گوش كهردن بهه موسهیقی، انجهام فعالیهت     مانن  هایی  فعالیت

این افراد اگر هم سخنی از دیهن و معنویهت   . كنن  هاي تم د اعصاج و تمركز را تو یه می روش

 (. 31)كنن   تلقی می ها انسانابزاري براي  رامش  را   ن ورن   میزبان به 

همان گونه كه اشاره ش  در نگاه مادي و اومانیستی سالمت  .دینی نگرش با معنوی سالمت

 ،عهالوه بهر  ن  . گیهرد  مهی  بیماران قهرار  معنوي تنها به عنوان یک ابزار در اختیار درمان جسمی

ن ارد و شامل ههر عنصهر معنهوي اسهت كهه      ( مادي ،یر)معنویت در  ن نگاه الزاما منشا ق سی 

تهر و   در نگهاه دینهی بهراي سهالمت معنهوي جایگهاه وسهیع        .بتوان  در بهبود بیماران موثر باشه  

جسم انسانی نیست چهون انسهان   شامل چون سالمت در این نگاه فقط  ؛تري وجود دارد گسترده

كنن  كه همان گونه كهه جسهم    و ادیان ابراهیمی ترویج میهست عالوه بر جسم داراي روح هم 



 21 سالمت معنوي ركن ا لی سالمت بشر: فصل اول بخش اول

گونه كه درمان جسم نیازمنه  پزشهک و دارو و    و همان شود  میگردد روح هم مریض  مریض می

سهان نیازمنه    ان. شهود   مهی ، نفس انسان نیز بیمار ش ه و نیازمنه  مه اوا   استتجویزهاي خاا 

 .ستپزشک و دارو

ان  به ماه برون  و یا نقشه ژنهوم انسهانی را    مطرح است  یا كشورهایی كه توانستهپرسش این 

در گیهري كننه  و    ابعاد  ن را ان ازهو تر هستن  كه سالمت معنوي را تعریف  مشخ  كنن  اولی

بهه كهار برنه ر برخهی      این بع  مهم سالمت را در تأمین، حفظ و ارتقاي سهالمت جامعهه  نهایت 

 قهراول علمهی   نویسن گان ،ربی بر این باورن  كه همان گونه كهه در سهایر امهور فیزیکهی پهیش     

، در حالی كه بها تفکهر عمیه     (52و  31)ان ، در مورد سالمت معنوي نیز چنین خواه  بود  بوده

كامل  به این نتیجه رسی  كه كلی  حل مشکل در دست جوامع مذهبی است كه تبعیتتوان  می

از دین و معنویات در امور فردي و اجتماعی را براي رسهی ن بهه جامعهه نمونهه و  رمهانی مهؤثر       

 .دانن  می

 

 معنوی سالمت تعاریف
شناسهی و باورههاي    شناسهی، معرفهت   شناسهی، انسهان   تعاریف سالمت معنوي مبتنی بر هسهتی 

انه  بهه خهال  انسهان و      نخواستهی كه انمحقق. اعتقادي او به هات الیزال الهی، روح و وحی است

انه  كهه در    از سالمت معنوي نموده شناختی توجه نماین ، تعریف عامی حسی و معرفت،یر  امور

بسیاري از مقاالت و كتب خارجی  ورده ش ه و برخی از  احبان ادیان نیز به كهرات بهه عنهوان    

 :شرح زیر استه این تعریف ب. ن ا ارجا  دادهبه  ن منبع 

وي عبارت است از حالت اطمینان، امنیت،  رامش و سکون قلبی و روحی كهه از  سالمت معن

و  شهود   مهی اعتقاد و اعتماد به منبع و ق رتی برتر و متفاوت از عوامل مادي و پیرامهونی ناشهی   

گهردد و در نهایهت بهه سهالمت و تعهالی       و نشها  درونهی مهی    من ي رضایتباعث افزایش امی ، 

 (.53) كن  میت كمک انسان و انسانی ةجانب همه

ههایی همچهون    چنین تعریفی كامهل نیسهت زیهرا مولفهه      با توجه به مبانی اعتقادي اسالمی

كه كمابیش در حیوانات نیز وجهود دارد و ممکهن اسهت در     من ي رضایت رامش، امی ، شادي و 

هایی حا ل شون  كه در نهایهت، بها كمهال حقیقهی انسهان       ناق ، به شیوهطور  بهم ت و  كوتاه

ا هلی سهالمت    ههاي  شهاخ   ةمطل ، بهه مثابه  به طور توانن   نمیاز این رو، . باشن تضاد داشته 

 .معنوي قرار گیرن 

 پلیه ي،  و به ي  هر از روح پاالیش الهی، تقواي كسب خود گاهی، معنوي شر  اول سالمت

 احسهاس  معنها،  در  و او برابهر  در شهکر  و تسلیم توسل، توكل، الهی، به ربوبیت خضو  احساس
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 از استفاده و خ اون  ق رت به با تکیه خ ا به تقرج راستاي در ه فمن ي زن گی و امی  و  رامش

 يها تالش ةهم معنوي است و در سطح جامعه سالمت شکیبایی و  بر خویش، خ ادادي نیروي

 بهاالترین  بهه  یهابی  محهور، دسهت   سالمت ةتوسع راستاي در جامعه بر مبتنی معنوي فراگیر و پویا

 به نیازههاي  پاسخگویی و سالمت اجتماعی و شناختی روان زیستی، ابعاد كیفیت و عملکرد سطح

 يهها  حیطه در زن گی كیفیت و امی  افزایش جهت كشور سالمت نظام مشتریان معنوي و روحی

 .(54) است افراد بخشی توان و درمان و تشخی  پیشگیري، مختلف

انه  كهه در    شه ه بیهان  تهر   تهر و كامهل   از میان تعاریف سالمت معنوي دو تعریف زیر بسهیط 

هها   هها و شهاخ    مولفهه در از این تعاریف . مبانی سالمت معنوي از دی گاه اسالم است ةبرگیرن 

 . شود میها استفاده  ها و ارزیابی براي به كارگیري در پرسشنامه

هها و   داراي مراتب گوناگون، كه در  ن متناسهب بها ظرفیهت   سالمت معنوي وضعیتی است »

هاي فرد، بینش، گرایش و توانایی الزم براي تعالی روح كه همان تقرج به خه اي متعهال    قابلیت

تواننه    هماهنگ و متعهادل، مهی  طور   بهاي كه همه امکانات درونی  باش ، به گونه است فراهم می

شون  و همهراه بها امکهان انتخهاج، رفتارههاي اختیهاري       در جهت ه ف كلی مزبور به كار گرفته 

 (.32)« نسبت به خ ا، فرد، جامعه و طبیعت ظهور یابن ها   ن درونی و بیرونی متناسب با

سالمت معنوي وضعیتی است ه فمن  و معنادار از حیات انسانی كه حا ل ایمان و اعتقاد »

سهالمت معنهوي   . اب ي پس از مر  است و ارتبا  فرد با ق رت و كمال الیتناهی الهی و زن گی

من ي، اطمینان قلبی،  رامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاري در  به نشا ، امی ، رضایت

محبهت بها خهود،     و ارتبا  پویاي مبتنی بر مکهارم اخهال ، عشه  و   شود  منجر میدنیا و  خرت 

 (.27)« كن  میدیگران و جهان پیرامون ایجاد 

دیه ه   1شش شاخ  سالمت معنوي را استخراج كرد كه در جه ول  توان  میاز این تعاریف 

 .شود  می

 

 سالمت ابعاد سایر با معنوی سالمت ارتباط
نهایتها بهه   در در یک طیف وسهیع  دارد كه سالمت معنوي نیز مانن  سایر ابعاد سالمت درجاتی 

ت، بهه ،یهب و   سالمت معنوي تام عبارت است از داشتن معرفه  .انجام  سالمت معنوي كامل می

هستی الیزال و اب ي مب أ  تبیین توحی ي از نظام هستی كه هرگونه حركت و سکونی متکی به

جسمی، روانی و اجتماعی در مقابل عظمهت الههی و هه ف ،هایی انسهان كهه        ةاست و هر عارض

در  ن حالهت جسهم نیهز مضهمحل     (. 53و  55)باشه    است، بسهیار نهاچیز مهی    اتقرج درگاه ا

  ناچیز رود و مشکالت ظاهري جسمی در برابر تعالی بشري طرف اكمال می شود و به نمی
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 اعتقاد به وجود هات اق س خ اون ي كه خال  و پروردگار عالم است: اعتقاد به وجود ق رت الیتناهی هستی. 

 شامل ارتبا  از طری  وحی و كتب الههی و نیهز ارتبها  مسهتقیم بها خ اونه        : الیتناهی هستی أارتبا  با منش

 .متعال

 عهت و احتهرام بهه   یو سایر اجهزاي طب  ها انساناز جمله خود، سایر : ارتبا  و توجه به ابعاد مختلف عالم پیرامون 

 .جهان پیرامون ةو تالش براي حفظ و توسعها   ن

 مبتنی بر اعتقاد و ارتباطات مذكور: ن گیاحساس رضایت و امی  به ز. 

 شامل ه فمن ي كلی جریان زن گی و اعتقاد به معاد و نیز ه فمن ي در زن گی روزمهره  : ه فمن ي در زن گی

 .یابی به  ن و تالش براي دست

 و شامل معناداري كلی جریان زن گی و اعتقاد به معهاد و نیهز معنهاداري در زنه گی روزمهره      : معناداري زن گی

 .تالش براي  ن

 

 .شود پن اشته می

ههاي پیشهگیري و    ب یهی است سالمت معنوي نیز مانن  سهایر ابعهاد سهالمت داراي بخهش    

و تالش براي دارد اهمیت بسیار سالمت معنوي در پیشگیري و ارتقاء سالمت  ثار . درمانی است

براي نشان دادن ارتبا  سالمت . هاي كشوري ضروري است شناخت و به كارگیري  ن در برنامه

كه در شکل  براي ابعاد مختلف سالمت پیشنهاد ش هالگو معنوي با سه بع  دیگر سالمت، چهار 

 كه  دهن  در حالی   ارتبا  كمی را بین چهار بع  سالمت نشان می 2و  1الگوي . ان   ورده ش ه 2
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هاي الگوبع  سالمت دانست كه این امر در  3محا  به  را  نبه دلیل ا الت سالمت معنوي بای  

تهرین وجهه نشهان دادن ایهن      د مناسهب الگوي رس  كه  به نظر می. ج و د نشان داده نش ه است

و اجتمهاعی بلکهه بهه عنهوان      سالمت معنوي نه در كنار سالمت جسهمانی، روانهی  . ارتبا  باش 

 .شود میعنصري تعیین كنن ه در نظام انسان و محا  بر سه بع  دیگر سالمت، محسوج 

هاي تعریف و مفهوم سالمت معنوي در ادبیات جهانی و برداشت اسالمی  تفاوت 2ج ول در 

، سهالمت معنهوي در برداشهت اسهالمی     شهود   میهمان طور كه مشاه ه . داده ش ه استنشان 

بهاور بهه    بهر اسهاس  . کی به باور به هات الیزال الهی و تالش براي تقرج به خ اي متعال استمت

هاي كامل توحی ي شامل توحیه  هاتهی و توحیه  افعهالی سهالمت معنهوي مطلهوج         جنبه ةهم

و موجب سکون قلبی و اطمنیان و تکامل فردي و نیز بهبود ارتباطات انسان بها   شود  میحا ل 

 .شود میامون او دیگران و جهان پیر

 

 برداشت اسالمی ادبیات جهانی

سهالمت معنهوي عبهارت اسهت از حالهت اطمینههان،      

امنیت،  رامش و سکون قلبی و روحی كه از اعتقهاد  

و اعتماد به منبع و ق رتی برتر و متفهاوت از عوامهل   

و باعهث افهزایش    شهود   مهی مادي و پیرامونی ناشی 

گهردد و در   و نشها  درونهی مهی    من ي رضایتامی ، 

انسههان و  ةجانبهه نهایههت بههه سههالمت و تعههالی همههه 

 .كن  میانسانیت كمک 

سالمت معنوي وضعیتی است داراي مراتب گوناگون، كه در 

هاي فرد، بینش، گهرایش   ها و قابلیت  ن متناسب با ظرفیت

روح كه همهان تقهرج بهه خه اي     و توانایی الزم براي تعالی 

امکانهات   ةاي كهه همه   باش ، به گونهه  متعال است فراهم می

تواننه  در جههت    هماهنهگ و متعهادل، مهی   طهور   بهدرونی 

ه ف كلی مزبور بهه كهار گرفتهه شهون  و همهراه بها امکهان        

 رفتارهاي اختیهاري درونهی و بیرونهی متناسهب بها      انتخاج،

 .ابن ی یعت ظهور مینسبت به خ ا، فرد، جامعه و طبها   ن

مهم نیست كه ق رت مافو  را خه ا، اا، بهودا و یها    

اسهت   ایهن هر چیز دیگر بخوانیم،  نچه اهمیت دارد 

انسان به نقش یک ق رت مافو  در زن گی خهود  كه 

  .معتق  باش 

ههاي كامهل توحیه ي     جنبه ةباور به هات الیزال الهی با هم

سالمت معنوي مطلوج براي داشتن ( افعالی هاتی،  فاتی،)

  .ضروري است

رش  سالمت معنوي در دو جههت افقهی و عمهودي    

توان  فقط افقی باش  مانن  رفتارههاي   است؛ ولی می

خههوج بهها دیگههران، سههبک زنهه گی بهتههر، هنههر و    

واال، ب ون اعتقاد و ارتبا  با ق رت مافو  هاي  ارزش

خصو هیات   بهه خه ا به ون رشه      و یا اعتقاد( خ ا)

  و دیگران خود معنوي درسالمت 

گیهرد و   سالمت معنوي از باور به خ اون  الیهزال منشها مهی   

رش  و توسعه این ارتبا  در پیشرفت و بهبود ارتباطهات بها   

اعمهال  هالح    .خود و دیگران و جههان اطهراف مهوثر اسهت    

  .زائی ه این باور و ایمان است

 59و  31منابع برگرفته از 
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 سالمت و معنویت ةتاریخچ
 کهنایاز طری  باورهاي دینی و عقی ه به  ها انسانپزشکی براي حفظ سالمت  ةترین تجرب ق یمی

شهرو   . ده ، همیشه بین پیروان ادیان وجود داشته است شفا می....( یهوه، اهورامزدا، و )خ اون  

نه ه و  ت ریج این باور را ایجاد كرد كه خ اون  شهفا ده  از زمان بقرا  به بع ، به« علمی»پزشکی 

منشأ علم پزشکان وحی الهی و تجارج پزشکی است و اطباء وسیله تشخی  و درمان و رسان ن 

این باور در اعصار مختلف ادامه داشت و از یهودیهان بهه مسهیحیان نیهز     . شفا به بیماران هستن 

در دین مبین اسالم نیز این باور وجود دارد كه شفاي بیماري از خ اون  اسهت  (. 59)منتقل ش  

 هها  انسهان سهالمت   يو طبیب مشمول عنایات پروردگار قرار گرفته كه در تأمین، حفهظ و ارتقها  

الذي خلقنی فهو یه ین، و الذي هو یطعمنی و یسقین، و اها مرضت فهو یشهفین، و  . كوشا باش 

 (.57)الذي یمیتنی ثم یحیین 

م در یب یا حکیطب. خته بوده استیم ت و مذهب به هم یبا معنو یخ، علم پزشکیتار یدر ط

ز بهه  یه ن ي، فلسفه، حکمت و در مهوارد ی، فقهیبه مسائل اجتماع یكشور ما عالوه بر علم پزشک

از  ياریدر بسه  یطهب روحهان   ةكهه واژ  يبه نحو. ات اشراف داشتیات و ادبیاضی، ریشناس ستاره

به زبان  ین كتاج جامع پزشکی،  احب اولیم جرجانیحک. كهن به كار رفته است یكتب پزشک

دان  كه از  یم یرا عارف یب روحانیسته، طبیز ینا میس یسال پس از بوعل 122كه ح ود  یفارس

طهب   ،گهر یبهه عبهارت د  (. 32)را داراست  ی، ق رت انجام حرفه پزشکی  ارشاد و نفوه روحیطر

ر كهردن منفعهت  نچهه از    یاز علوم بود كه به حفظ  حت و اعت ال  ن، ت ب يا مجموعه یروحان

نافع است و دفع ضرر  نچه مضر بود پرداخته و كماالت قلوج و درمان امراض بها   یراض نفسانا،

ان یه در م یزال الهه یه و اعتقهاد بهه هات ال   ینه یباور د(. 31)ش   یرا شامل م یدارو و نفس روحان

س یالهرئ  خیاسهت كهه شه    ی ن جمالته  ةح  اكمل وجهود داشهت و نمونه   ه ما ب ین پزشکامتق م

ش است یش باد خ اون  را كه سزاوار ستایستا: به كار برده است قانون ،از كتاج  نا دریس یابوعل

 (.2)و دودمان او ( ا)امبران محم  یش و كثرت الطافش و درود بر سرور پیبه سبب بزرگوار

یهک   يكننه ؛ الگهو   ین جههان بحهث مه   یو نقش انسان در ا ی، از جهان هستي یان توحیاد

ان انسهان و  یجاد ارتبا  مستحکم میا يكشن ؛ و راه را برا یر میسالم و متعادل را به تصو یزن گ

 یكه بهه شهکل   ی  انجام اعمال و عبادات خا ین ه ف از طریا. دهن  یخ اون  به انسان نشان م

 .شود مین در  م ه است محق  ینماد

 هها  انسهان  یاست، به زن گ ي یان توحیت، كه محصول مشتر  تمام ادیخ؛ معنویتار یدر ط

 منه ي  رضهایت ل كهرده و  ی، الم و اضطراج را زایت در متن زن گیحضور معنو. جهت داده است

 .سر ساخته استیانسان را م



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمی 23

انه    كهرده هها اسهتفاده    قهرن  یاسالم یكتب پزشکپزشکان دیگر كشورها از  اینکهبا توجه به 

 یت و علم طیمعنو، در اروپا مس له با این همه. استیافته ت یخ مات سالمت عمومعرضة تفکر 

م، یبهه دو نه   یم كردن زن گیخ اروپا، تقسیدر تار. ش ه است يزیانگ عبرت يها قرون دچار چالش

ز از زخهارف  یه م كه در یک عصهر، پره یكن یخ اروپا مشاه ه میتار ةبا مطالع. دارد ينه درازیشیپ

« ییشههر خه ا  »؛ اد بودهیت زیاقبال مردم به زه  و رهبان. مردم حاكم بوده است یا بر زن گیدن

در . شه ه اسهت   یمطبو  طبع مردم واقع م يویاز تمتعات دندوري مطلوج همگان بوده است و 

 .میهست« نیشهر زم»ساختن  ي، و تالش برايویش مردم به لذات دنیگر، شاه  گراید ةدور

سها، پهرورش روح، و توجهه بهه روح     یم كلی ن، تحت تعال یاست كه ط يا دوره یقرون وسط

 ن  یقرون وسهط  ين عنوان برایعلت انتخاج ا .مردم قرار گرفت یزن گ ةانسان، سرلوح یملکوت

، یانیه دوران م. واقع شه ه اسهت   یخیدرخشان تاردورة ان دو یخ اروپا میاز تاردورة ن یاست كه ا

و ( یباسهتان دورة )رم قهرار دارد   يورته را دارد كه قبلش دوران عظمت و مجه  امپرا  یلیحکم حا

 یخیتهار دورة ن یه ن، اامورخه .واقع ش ه اسهت ( رنسانسدورة ) يیا روشنگر یینوزابع ش دوران 

 ةههال، فا هل   امیه لیبرتران  راسهل و و . ان  هم گفته« یکیتاردورة » ییا حت« فترت ةدور»اروپا را 

 .ان   هیان قرن ششم و پانزدهم را دوران ظلمت اروپا نامیم

 يبرا يا وپا جمع ش ه بود، كه به دنبال روزنهدر مردم ار یمتراكم يرنسانس، انرژ ةدر  ستان

 ،هاز   سمردان علم در رنسان: شش بالجرج سارتون، در كتاج . زد ی زاد ش ن، به هر در بسته م

ام و یه سهارتون، رنسهانس را ق  . كنه   مهی اعهالم   1322ان  ن را سال یو پا 1452رنسانس را سال 

؛ و اخترا  یدر بع  سلب( یقرون وسط)، یانیرانه دوران میگ م سختیها و مفاه ه روشیانقالج عل

مردم خسته،  يبرا یی وران نوزا امیالعاده پ ر خار كا. ف كرده استیتو  یجابیفن چاپ، در بع  ا

ن ، لمهس  یتوانست  ن را بب یبود كه انسان م یب  نان به ساختن بهشتیر ش ه، تر،یر و تحقیفق

 یبود كه لذت، خوشهبخت  ییها برخالف وع هن سخن، یا.  ینما یكن  و در  ن احساس خوشبخت

ن  یز خوشها یه  نش نیشهن  یگر حته یكه د ییها وع ه. كرد یگر مید يش را موكول به سرایو  سا

 (.32)شتر به سراج شباهت داشت ینبود، و ب

 ، و بها  یه رهان ی، دل از گرو  سمان ملکهوت یانیر دوران میود دست و پاگیانسان رها ش ه از ق

ن تقلهب احهوال   یه ن جمهالت، ا یچه، بها رسهاتر  ین .كرد ینیتن بهشت زمدستانش شرو  به ساخ

ن و زمهان  یبشر را بها زمه   نکه  يخ فلسفه، به جایدو هزار سال تار»: ان را شرح داده استییاروپا

ن یدر ا.  ین پشت كن  و نجات را در ملکوت بجویده ، موجب ش ه است كه انسان به زم ی شت

ن یه   ایو پلکان  عود به  سمان و ملکوت بوده است، اما اكنون باله یدو هزار ساله، علم وسدورة 

در اروپا  یبا شرو  رنسانس علم. «ن و  سمان شودی  تا او سلطان زمیله به خ مت بشر در  یوس
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 ةگر مانن  دانه یما، د ةكر. كرد یارات را كشف میشکافت و گردش س یرا مها  تلسکوپ دل  سمان

 یقهرون وسهط   يمه ار  نی  زمه ین دیگزیجا يم ار  یخورش. ودشناور ب یتناهیال يدر فضا یشن

داد؛ و در  ی  را تکان میت ج یبود كه بشر يا لرزه نین زمیاول«  یفرو» ةن، به گفتیگشت، و ا یم

رون پرتهاج  یه اش بهه ب  یشگیانسان از كانون گرم هم. رفت یبه شمار م یگانگین اثر بیجه، اولینت

ن یچن يا دلهره« پاسکال»، كه به قول یتناهیال يو فضاهاش ،  یبهشت و دوزخ پنهان م. ش  یم

ش را تنهها و رهها شه ه، در    یگشودن ، و انسان، خهو  یزن ، دامن میانگ یز در دل ما برمیانگ هراس

 ن رو، نگهاهش را از خهارج بهر   یه از ا. درك ی ن را مهار نم یچ نظام ملموسیافت كه هی یم یساحل

رفهت تها    یش فرو مه یروان خو يبرد و به ژرفنا یپناه م نیدوخت؛ به زم یت و به درون مگرف یم

 .اب یش بازی  بهشت گمگشته را در درون دوزخ خویشا

در  یعقالنه  يهها  ییكشهف توانها   (1  با دو جههش بهزر    ین در دوران ج یزم غرجمتم ن 

پاسهخ دهه ،    ی دمه  يازهایاز ن ياریعت توانست به بسیو كشف اسرار نهفته در طب (2 ،وانسان

بهه انسهان در عصهر     یمهلکه  ةضهرب  يو معنهو  یدرون يها  ه انگاشتن خواستهی،فلت و نادکن یل

هها بهود در    ازهها و پرسهش  یاز ن يا مجموعه يگو كه پاسخ یاله یمعرفت نظام. ت  وارد ساخیج 

 .نشست ینیمعرفت یق يبه جا یگذاشته ش  و معرفت انسان ي  به كناریدوران ج 

 (:32) ه ش  یر كشیدر چهار مرحله به تصو ییزدا تیرنسانس معنودورة  یدر ط

 (4از جهان؛   یهی زدا تیه معنو (3از عقهل؛   یهی زدا تیه معنو (2عهت؛  یاز طب یهی زدا تیمعنو (1

 (فطرت) یعت انسانیاز طب ییزدا تیمعنو

گام نهاد كه  یوتن انسان در راهیله و نیک، گالیكپرن ةیبنا به تو  .عتیاز طب ییزدا تیمعنو .1

ن یه در ا. ا الت داشت یاضیا تنها زبان رین دنی، در ايبود  رفا ماد ییای مالش شناختن دن

  در مركز  ن واقهع شه ه و انسهان از نردبهان     یاست كه خورش يا جهان منظومه ینیب جهان

. كنه   مهی  یعهت زنه گ  یهها در طب   هیر پ ین  م ه است و همانن  ساییعالم پا یمراتب سلسله

ک یه تنگ و تار يواریمستقل و رها كه از چهار د ،ینیاست زم ي ، موجودیانسان دوران ج 

كهه   ین قه م اساسه  یک به عنوان اوله یبرونو از مکتب كپرن.  زاد ش ه است یخراف يها سنت

ن یه ک عقهل ا یه شتن برداشت یاد كهرده اسهت، در مکتهب كپرن   یانسان در راه  زاد كردن خو

 یرونه یب یرا تصرف كن  و ب ون اتکا به منبع ها انگر كهکش افسون یامکان را یافت تا با ق رت

 .را در هم نورددها  عر ه ةهم( یوح)

عقهل  ههاي   یژگه یازات و ویه تمهام امت  ی  بها نفه  یه فالسفه دوران ج  .از عقل ییزدا تیمعنو .2

ن دوران عقهل  یه به دست دادنه ، در ا  ي یف ج یاز عقل تعر یانیانسان در دوران م يشهود

را  یکیزیامهور متهاف   یار باال حتیمع. ت بودینیبپردازد كه قابل فهم و ع يمجاز بود تا به امور
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 یرابطه انسان و خ ا واژگون ش  و عقل انسان از منبهع روحهان   ةجیگرفت، در نت یر در برمین

بهه علهوم    یتجربه  يها م روشیاز دانشمن ان با تعم ین ع ه گروهیدر مقابل ا. محروم گشت

 یكه از راه علوم تجربه  ی ، معرفتیگو ین رابطه میبه مخالفت برخاستن ، هوسرل در ا یانسان

  یه با یقه یحق ی، معرفته یكه معرفت انسهان  یاست در حال یحصول ی ، معرفتی  یبه دست م

ن علهوم  یه بهه بحهران در ا   یدر علهوم انسهان   ین تجربه یبه نظر هوسرل استفاده از قوان. باش 

نه ارد، در علهوم    یعلهوم انسهان   يبها محتهوا   یتیسنخ یم تجربانجام ، چرا كه روش علو یم

 .ن برسان یاست كه بتوان  انسان را به یقپذیرفته ش ه  یروش یانسان

در  یخله  شهود كهه اسهتع اد زنه گ      یط الزم بود انسانین شرایدر ا .از جان ییزدا تیمعنو .3

ن مهم را به عه ه گرفتن ، و بها  یشناسان ا ستیر زین و سایدارو.   را داشته باش یج  يایدن

 ةشناسان برداشتن فا هل  ستی ن ، كار مهم زیبخش یرا ،ن ییزدا تیان معنویتطور جرنظریه 

كردنه ،   یوان را نفه یه انسان و ح يولوژیزیو ف یابت ا تفاوت  ناتومها   ن .وان بودیحانسان و 

جهه انسهان   یرا كامهل سهاختن ، در نت   یهی زدا تیه پروژه معنو ةزی  از ،ریف ج یسپس با تعر

 .گفت خل  ش  یرفت و سخن م یدو پا راه م يیافته كه رو ، ساده، تکامليبع  تک

  بها كشهف منبهع    یه  ، فروی  رسه یه ن مرحله نوبت بهه فرو یدر  خر .از فطرت ییزدا تیمعنو .4

. را به تکامل رسان  ییزدا تیز سركوج ش ه پروسه معنویناخود گاه به عنوان محل تجمع ،را

 یاز روح جمعه  یر ناخود گهاه را تهه  یضهم  یهی از مکتهب جبرگرا  يریرپهذ یل تاثی  به دلیفرو

توجه نکرد بلکه اهتمامش بهه   ی دم يدانست، و در شناخت درون انسان به تمام ابعاد وجود

ز و ارضهاء  یه ت ،رایتمه ن را در محه ود   يربنها یمعطوف شه ه و ز  يشناخت ناخود گاه فرد

 ي  سهنگ بنها  یه ف، فرویه ن تعریه در ا. دانست یاستوار م ینفسانهاي   مال و خواهشناش ن 

رانه ه   ز پهس یكه دارن ، محصول سركوج ،را ی گیچیرا با تمام عظمت و پ يبشر يها تم ن

یهاد كهرده، در   « یعمهوم  يمهار یب» ، از مذهب به عنهوان  یفرو. هكر كرده است یش ه جنس

اسهت؛ چهرا كهه مهذهب،     پرداختهه  خ یدر طول تارح اضمحالل مذهب یش، به تشریها لیتحل

 يز، و در تقابل با قوای، در تزاحم با عقل، سركوبگر ،رای رف ههنطور  به يامور مشتمل بر

ت و یه ن مفههوم بهود كهه، معنو   یه ، بهه ا ینشین بیرش چنیپذ. انسان است یو منطق یعقالن

برنخاسته اسهت؛ و بها    یدارد؛ از درون نهاد  دم يو ظاهر یرونیب ةانسان جنب یتجارج متعال

 .، ممکن است وجود داشته، یا ن اشته باش يبشرهاي  ارها و ظوابط تم نیتوجه به مع

بهودن   ءیكه مرتبط با جسهم و شه   يو ماد يزی،ر يازهای  فرهنگ ،رج به نیدر دوران ج 

ش به ن را  یل  سها یو وسها ن ابهزار  یاج بود و توانست بهتهر یانسان است پرداخت و سربلن  و كام

، شهود   مییا شو   یكه مرتبط با بع  روح يیا معنو يفطر يازهاین ين ، اما در ارضایت ار  بب
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  یه گذاران دوران ج  انین علت بود كه بنیت تلخ به این واقعیا. اوردیبه دست ن یقیمتاسفانه توف

 .كنن جاد یا یو مستحکم یون  منطقیان نفس و ب ن انسان پیمنتوانستن  

ن یه   ایكه در دوران ج  یبود؛ در  ورت یانسان مركز كائنات و كانون هست یانیدر دوران م

ن مقام به اعتبار نفس یانسان مركز كائنات بود اما ا یانیدر دوران م. ت از انسان گرفته ش یمركز

.  ا كنه  یپ دست یل در مركز توجه بود كه بتوان  به كمال و تعالین دلیوجود او نبود، انسان به ا

به  سهمان ممکهن    ین خاكیو سفر از زم یرونیو ب ین مهم جز از راه شناخت درونی ن به ایرس

 يایگاه او در دنیجا یمراتب نظام هست ش  كه در سلسله ینبود، انسان با  ،از سفر خود متوجه م

پرواز ده  و  ها ان  روحش را در  سمیبا یگاه ا لی ن به جایرس يكجاست و برا یو خاك ینیزم

 .ت برسان یخودش را به منبع نوران

اسهت از وجهود    یت و منزلت وجهود او تهابع  یبه انسان  موخته بودن  كه اهم ي یان توحیاد

نه ارد و   يزیه انسان از خهودش چ  .سپارد یاو ره م يات گرفته و به سویالوجود كه از او ح واجب

هها، ارزش گهوهر     هیه ر پ یاست پست و نهازل ماننه  سها    يا  هیت وجودش پ یب ون منبع نوران

ن ارتبها   یه ن اوض كامهل عهالم دارد و به    یاست كهه بها منبهع فه     یارتباط ةاو به واسط يوجود

نهضهت   يریه گ   بها شهکل  یه در دوران ج  یول. یستیو رو به ع م و ن ی، فانياست ماد يا  هیپ 

انسهان  . كرد یل میعت تحمین را بر طبیخل  ش  كه به قول كانت عقل او قوان یست، انسانیاومان

 ةرون از حهوز یكه ب یت بود، انسانیو خالق ینن گیمتصف به  فات  فر یمانن  انسان یونانج ی  

 اینکهه داد ب ون  یادامه م یو خوش یخوب ات خود بهی  و به حیكش یكرد، نفس م یم ین زن گید

كهار و رانه ه شه ه نبهود، بلکهه او       گنهاه  ي  انسهان موجهود  یدر دوران ج . كنن  یاو را امر و نه

 ين شاهکار بها اقته ار جها   یا. یرونیش و ب ون ح  و مرز بیاست  زاد از خ ا، خال  خو يموجود

عهت در  یز ش ، رسالت او تسلط بر همه اجزا و عنا هر طب یار همه چیخ اون  نشست و عقلش مع

 يا  هیه ز چهون پ  یرا نقادر بود خودش  یكه حت یانسان. شتر بودی ن به لذت و رفاه بیجهت رس

  یه ج  يایدر دن. یباش  نه خ ا  گاه یههنش خود گاه یشگیهم ةكن  و مشغل یبررس یعیطب

زنه ،   یجوانه نمه  يچ شور و وج یو در دل و دما،ش ه يدارد نه انبسا  خاطر یانسان نه  رمان

 .ساقط شود یاز هست یو نامتناه يكه در جهان ماد ی   بر كن  تا زمانیاو فقط با

ی و یو با افزایش كمهی و ارتقهاي كیفهی علهوم در كشهورهاي اروپها       ییزدا تیرو رون  معنویپ

ته ریج   ،  هاحبان فلسهفه علهم بهه    (ل ش ه بهود یتشک ییكه از همان افراد اروپا)سپس امریکایی 

ارتقاي سالمت ب ن و دنیاي جسم بهراي  . اعتقادي ج ا نمودن  -هاي جسمی را از معنوي  پ ی ه

اعتقادي براي كلیساها و مراكهز مهذهبی در نظهر گرفتهه      - هاي معنوي پ ی ه تحقیقات علمی و

الشهعا    ت ریج كه باورهاي سکوالریسم ق رت گرفت و فرهنگ  كادمیهک ،ربهی را تحهت    به. ش 
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از حه ود  (. 33)اعتقادي بیشتر شه    - هاي جسمی و حاالت معنوي قرار داد، ج ایی بین پ ی ه

داد كهه عوامهل دینهی و     ینشان مها   ن جیانجام ش  كه نتا یقاتت ریج تحقی سال پیش، به پنجاه

ههاي   از  ن زمهان شهاخ   . ها و پیام هاي جسمی مانن  مر  ارتبها  دارنه    اعتقادي با شاخ 

 بردنه  كهه سهالمت و بیمهاري انعکاسهی از      یدانشمن ان په .  شدیگري در تعریف سالمت وارد 

 (.34)است شناسی، روانی و اجتماعی  عوامل زیستت اخل 

زیسهتی معنهوي    عنهوان بهه  بها   1791نخستین بار در سال را مفهوم سالمت معنوي موبر  

پیشنهاد و گنجان ن بع  سالمت معنوي در مفهوم سالمت از سوي راسهل و عثمهان   . ردكمطرح 

در (. 59)نظران امهر سهالمت قهرار داد     یک بع  مهم از زن گی فردي و گروهی را فراروي  احب

را  (spiritual)هاي معنوي  ازمان جهانی به اشت بحثی را عنوان كرد كه  یا جنبه، س1797سال 

چنه  سهال بعه  افهزودن سهالمت معنهوي       (. 35)وارد نمهودر   (Health)بای  در تعریف سهالمت  

(spiritual health)     (. 39و  33)به ابعاد جسمی، روانی و عوامل اجتماعی سالمت پیشهنهاد شه

 ةكپنهها  در توسهع   ةمعاهه  »ههاي كشهورهاي اروپهایی در     ستم، دولت خر قرن بیهاي  در سال

هاي خهود در سهطح فهردي، خهانوادگی و      متعه  ش ن  كه به نیازهاي معنوي جامعه« اجتماعی

هاي خود را با دیه  سیاسهی، اقتصهادي، اخالقهی و معنهوي  بهراي        جامعه توجه كنن  و سیاست

 (.39)اجتماعی متمركز نماین   ةتوسع

ههاي   و مشاورهها  معنوي سالمت، بجز روان درمانی ةجنب ها در پذیرفتن این پیشرفت ةبا هم

ههاي   دینی و معنوي در بیمارانی كه در انتهاي زن گی هستن  و یا برخی مبتالیهان بهه بیمهاري   

 يههاي سهالمت عمهومی و ارتقها     ها و برنامهه  گیري ، بع  معنوي در مباحث و تصمیمالعالج  عب

هها و تحقیقهات سهالمت نیهز      ایهن امهر در نوشهته   . ن مغفهول مانه ه اسهت   جهها  ةسالمت در هم

اي كهه بهراي كنفهرانس سهاالنه انجمهن       خال ه مقالهه  322 ةطوري كه از مجموع هوی است، به

ارسال ش ه بود فقط یک خال ه مقاله به بع  معنویهت   2212اروپایی به اشت عمومی در سال 

معنوي  -ت در این زمینه ارتبا  بین باورهاي دینیتحقیقا در عین حال. در سالمت پرداخته بود

ها شامل كهاهش مهر  و    این ارتبا . ان  را با بهبود سالمت جسمی، اجتماعی و روانی نشان داده

میر و بیماري، استرس، هیجان، افسردگی، خودكشهی و اعتیهاد در افهرادي اسهت كهه باورههاي       

 (. 37)تر دارن   معنوي قوي -دینی

انه  كهه تغییهري در  مهوزش علهوم پزشهکی بها تأكیه  بهر           ها سبب نش ه یافته ،با وجود این

  بهه . هاي معنوي داده شود و یا این بع  مهم سالمت در خ مات پزشکی روزمره وارد شهود  جنبه

ها   ن در   32شناسن  و  گوین  كه خ ا را می در   مردم امریکا می 75-72اگرچه  ،مثالطور 

، حتهی در مراكهز مشهاوره    (92)بسهیار مههم اسهت    هها    ن در زن گی« دین»دارن  كه  اظهار می
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 (. 37)شود  دین و معنویت در سالمت افراد مطرح می ثار در   موارد  21دانشگاهی فقط در 

 

 معنویت موانع و عوامل
هها   شیها، گرا نشیخود اوست و از  نجا كه انسان بر اساس ب ياریكمال انسان در گرو افعال اخت

 ياریه رفتهار اخت  ي، مبهاد ییش و تواناینش، گرایو در واقع، سه مب أ ب كن  میخود عمل  يها ییو توانا

ش و ینش، گهرا یه ه سالمت از هر سه جهت بیانسان، تنها در سا يسالمت معنو .دهن  یل میاو را تشک

 .ن شون ییهر سه جهت تع ي  برایسالمت با هاي شاخ و  شود  مین یتام ییتوانا

هها و   تیه را از قابل يبع  روح و ب ن و مراتب و ش ون گوناگون انسهان، و ل انسان از دو یتشک

 ةست، بلکه همیهوده نیلغو و بها   ن چ یک ازیبرخوردار ساخته است كه ه یمتنوع ياستع ادها

انسهان   یقه یدر و ول او به كمال حق ینهاده ش ه و همگ يدر و یحکمت اله يبه مقتضاها   ن

تواننه  انسهان را بهه سهعادت و      یمتناسب و متعادل رش  یابن ، مر به طور دارن  و چنان چه یتاث

بهه طهور   ابعاد سالمت  ة  همیسالمت انسان، با يب، براین ترتیب . رهنمون شون  یقیكمال حق

 يهها  مولفه ة  همیز باین ين سالمت معنویتام يگر، براید ياز سو. هماهنگ در نظر گرفته شود

 .به  ورت متعادل و هماهنگ رش  یابن  يموثر در سالمت معنو

بخش  یا بها   یو رفتار مثبت، خود را تعال یل اخالقیت فضای، تقويتوان  با خودساز یانسان م

انهوا    ةن بها همه  ی، خود را به انحطا  بکشهان ، امها او همچنه   یل اخالقیت رهایو تثب يرو دنباله

یها   یز در تعهال یه دهه  ن  یانجهام مه  هها   ن  كه در ارتبا  با ییموجودات در ارتبا  است و رفتارها

 بها  یمه ئدا ي، ارتبا  وجهود يگر، انسان عالوه بر ساحت فردیبه عبارت د. ر دارن یانحطا  او تاث

ر یز سها یه خهود و ن  یكهه تمهام هسهت   به طهوري  خ اون  متعال دارد،  یش، یعنیخو یهستمب أ 

. م داردیر مسهتق ییا سقو  او تاث یت او در تعالیو اطاعت و معص كن  میافت یها را از او در نعمت

برقهرار   یدر جامعه روابط ها انسانر ی ، با ساین طریدارد و از ا یاجتماع یانسان زن گ ن،یهمچن

خود  يو معنو يماد يها يازمن یخود را برطرف كرده، ن يها ی، كاستها  نو با تعامل با  كن  می

سهازد،   یخود را فراهم م ياز استع ادها ياریبس ییشکوفا ةنیله، زمین وسیو ب  كن  مین یرا تام

رامهون خهود، اعهم از    یعهت پ یبها طب و فا كن  ین نقش را ایتوان  هم یز میگران نید يبراكه  ناچن

ر یتهاث هها    ن ر گهذارده از یتهاث هها    ن وانهات در تعامهل اسهت و بهر    یاهان و حیجان، گ یعت بیطب

توان  بهر سهالمت او    یم ها انسانر یت و ساعینو  تعامل و رفتار انسان با خود، خ ا، طب. ردیپذ یم

، يابعاد سالمت، از جملهه در سهالمت معنهو    ةب، در همین ترتیبگذارد و ب  یر مثبت یا منفیتاث

 یعه یو طب ی، اجتماعيهاي فرد حیطه و یط موثر در سالمت در ساحت الهی  به عوامل و شرایبا

 (.52)كرد  ییرا شناسا يسالمت معنو هاي شاخ ها  ن حیطهیا ة  در همیز بایتوجه كرد و ن
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است و همان گونهه كهه جسهم او     یو جسم یدو بع  روح ي ، انسان دارایاز منظر قر ن مج

ه شود، تا رش  كن  و تکامهل یابه ؛ بها    ی  تغذیز باین ه سالم و به اشت است، روح اویازمن  تغذین

 ار است و پهس از گهذر   ی  و پای ار جسم، روح جاویمح ود و ناپا ین تفاوت كه در مقابل زن گیا

روح  ي  بهه ،هذا  یه با ،ن رویه از ا. دهه   یش ادامه میخو یبه زن گ یباق يدر سرا يماد يایاز دن

ارزش كهه   انروح اسهت؛ چنه   ةانسان به عه  یرونیو ب یدرون يرهبر. ت دادیشتر از جسم اهمیب

ا و یم باش ، سعادت دنیبه فرمان عقل سل یات اوست؛ اگر جسم  دمیزان معنویز به میاو ن یواقع

ت یه ن راهبهرد، تقو ی، بهتهر یبهر جسهم   یروحه  ي،لبهه قهوا   يبهرا . ن خواه  كردی خرتش را تام

ان یه وسهته و تها پا  یپبهه طهور    ين كاریچن. است ینفسان يدر برابر فشار هواها یروحهاي  جنبه

 : یفرما ی  میقر ن مجكه  نا  ادامه یاب ؛ چنیا بایدر دن یزن گ

ن بهر تهو   ی ن یقیو پروردگارت را تا زمان فرا رس( 77: حجر)ن یقیک الییات یواعب  ربک حت

 .پرستش كن( و فرو بستن چشم از جهان)

 یو چگهونگ  یهی ، چرایسهت یچ یت اسهالم یافزا از كتاج معنو تیت و عوامل معنویموانع معنو

 :ان    ش هیر تخلیبه شرح ز(  52)

 : ن  ازا عبارت یو موانع اجتماع يت در دو بخش موانع فردیموانع معنو

 

 فردی موانع

، ی، ناسپاسه یل اخالقه یه ، گنهاه، رها یطان، هواپرستیاز ش يرویجهل، كفر، شر ، نفا ، ،فلت، پ

بها دوسهتان خه ا، فقهر،      ی، دشهمن یف شهرع یدر انجام وظا يانگار ، سهليخور ، حرامییگرا ایدن

 .یو پرخواب ییپرگو، یهوده، پرحرفیات، مشغول ش ن به سخنان بیتعصب، لهو

 

 اجتماعی عوامل

، ياكهار ی، رین شهرع یقوان يامر، ع م اجرا یول ی، نافرمانینید ،یر تیری، م ینید ،یر تیحاكم

از منکهر، به عت و    ین، تر  امر به معروف و نهه یج نادرست معارف دیض، ترویظلم و ستم، تبع

 .یاجتماع يها ي، ناهنجاریبا ب ان، ناامن ینینش ، اختالف و تفرقه، هميگر یخرافه، رواج اشراف

 :ن  ازا عبارت یو اجتماع يز در دو بخش فردیت افزا نیعوامل معنو

 فردی عوامل

 ،مانیا. 1

 .عمل  الح. 2

از، محبت به خ اون ، هكر اا، اخالا، توكهل  یو ن ی، احساس بن گیعلم و تفکر، خودشناس
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ن، یاد مر ، محبت به مهومن یبه خ ا و استعانت از او، خوف و رجاء،  بر، شکر، توجه به  خرت، 

ت از مظلوم، زه ، انهس بها قهر ن، دعها و     ی، مبارزه با ظالم و حمايمحور تینماز، روزه، انفا ، وال

بها   ینفس، دوست ة، محاسبییارت مشاه  مشرفه، ارشاد و راهنماین، زیش، توسل به معصومیاین

 .خوبان

 

 اجتماعی عوامل
ههاي   ارزشت یه ، حاكمی، عه الت اجتمهاع  ین الهه ینقهوا  ي، اجراینیت دیری، م ینیت دیحاكم

، ی، رفهاه اجتمهاع  یت اجتمهاع ی، امنی، نظارت اجتماعینیم شعائر دی، اخوت، احسان، تعلیاخالق

ابتالئهات، جههاد و   نه از یکو، استفاده بهینهاي  ت، اسوهیسالم، دوستان  الح، نهاد روحان ةخانواد

  .دفا 

 

 :از ن ا عبارت معنویت موانع رفع و عوامل تحق  كارهاي راه
 فردی

ت عزم و اراده، ته اوم عمهل  هالح، كسهب حهالل،      ی، تقو(ییافزا معرفت) ییافزا ، دانشيخردورز

 .(پناه بردن به خ اون )محاسبه نفس، استغفار و توبه، استعاهه 

 

 اجتماعی

  یه از محرمهات، گسهترش و تعم   يریشهگ ی، اقامه واجبهات و پ ینیت دیت و دفا  از حاكمیحما

م شهعائر،  یثهار، تعظه  یج فرهنهگ انفها ، احسهان، ا   یض، تهرو ی، مبارزه با فساد و تبعینیمعرفت د

و  یهی گرا از منکر، مبارزه با ب عت و خرافه، مبهارزه بها تجمهل    یامر به معروف و نه يساز نهینهاد

  .کوین يها اسوه یم نهاد خانواده، معرفیک، تحيمعنو ي، فضاسازيگر یاشراف

 

 :از ان  عبارت معنویت كاركردهاي و  ثار
،  رامهش و  یرت و  گهاه ی، تقهوا، عهزت و كرامهت، بصه    یهی گرا فیه تکل ةی، روحیت الهیجلب عنا

 ییت و شهکوفا یه ، تواضع، قناعهت، خالق ي، مهرورزیطلب ثار و شهادتی، شجاعت، اینان قلبیاطم

 . ااستع اده

 

 جهان در معنوی سالمت به توجه

هاي عظهیم و شهگرف    بع  از چن ین قرن توجه خاا به سالمت جسمی كه حا ل  ن پیشرفت
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هاي جسمی بود و براي رسهی ن بهر    در شناسایی علل، فیزیوپاتولوژي، تشخی  و درمان بیماري

ر توجه بشر اي اب ا  ش ، در چن  دهه اخی پیشرفتههاي  فناوريها  مراقبت يها و ارتقا این  گاهی

سهالمت معنهوي   ویهژه   بهه به ابعاد دیگر سالمت انسان یعنی سالمت روانی، سالمت اجتمهاعی و  

هاي سالمت از  رف مراقبت جسمی به مراقبت كامل و تام و جهامع   مراقبت. معطوف ش ه است

در برخی كشورهاي پیشرفته توجه بهه  . ان  كه در برگیرن ه همه ابعاد سالمت باش ، متمایل ش ه

 (.92)مورد تاكی  خاا قرار گرفته است  ها انسانهاي معنوي براي  راقبتم

پزشهکان و  ویهژه   بهه خه مات سهالمت،   عرضهه كننه گان   ش ه است كه تاكی  اگرچه بر این 

 يو به ارتقا رن هاي الزم و كافی براي رفع احتیاجات معنوي بیماران خود را دا پرستاران توانایی

كنن ، اما بسیاري از  هاحبان ایهن حهرف بهه دالیهل مختلهف و        میكمک ها   ن سالمت معنوي

ههاي سهالمت    ن اشتن  موزش و تبحر كافی، نگذاشتن وقت كافی براي ارزیابی و مراقبهت ویژه  به

ها و برخی علل دیگر از توجه خاا به ایهن بعه  از    معنوي، كم اهمیت شمردن این نو  مراقبت

 2(92و  91)توجه هستن   سالمت انسانی بی

 

 معنوی سالمت های مراقبت
هاي سالمت معنوي كمک به ارتقاي باورههاي توحیه ي، خلهوا و پهاكی      منظور از مراقبت

خ مات سالمت بای  توانایی شناخت عرضه كنن گان  .دیگر است يها انساندرونی و ارتباطات با 

سهالمت   يااش را داشته باشن  و بتواننه  در ارتقه   مراتب مختلف سالمت معنوي بیمار و خانواده

 .او كمک كنن به معنوي 

اجهرا   ةهاي سالمت معنوي بای  در چههار سهطح پیشهگیري بهه مرحله      در هر جامعه مراقبت

سطح اول پیشگیري ابت ایی است به این معنی كه ه ف ایهن اسهت كهه از بهروز عوامهل      . در ی 

ایه  از  اولیه است یعنی عوامل خطر وجهود دارنه  و ب   يسطح دوم پیشگیر. خطر جلوگیري شود

سطح سوم پیشگیري ثانویه است یعنی بیمهاري  . كاست یا عوامل خطر را حذف كردها   ن ش ت

سهطح چههارم   . دشودرمان كرد كه ش ت پی ا نکن  و به عوارض منتهی ن را  نوجود دارد و بای  

هایی شه ه كهه بایه      تیمنجر به عوارض و معلول يپیشگیري ثالثیه است به این معنی كه بیمار

 .هاي مخصوا انجام داد تا به ناتوانی بیشتر و یا مر  منجر نشود مراقبت

در دیهن مبهین اسهالم    ویهژه   بهه ها در ادیان مختلف و  به این پیشگیري :ابتدایی پیشگیری( الف

. توجه كامل معطوف ش ه است ولی در در نظام سالمت كشورها به كار گرفتهه نشه ه اسهت   

گیهري   ها ابه ا  شه ه كهه موجهب حهذف همهه       اسیونبراي پیشگیري جسمی، انوا  واكسین

ههاي خطرنها     و كودكان و نوجوانان را از ابتال بهه بیمهاري  ش ه ( عفونی)هاي واگیر  بیماري
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یعنی جلهوگیري  )هاي پیشگیري ابت ایی براي سالمت معنوي  روش بهاست ولی كرده مصون 

ه و نشه  ت عمومی توجهه  اي به  ور در هیچ جامعه( هاي معنوي از بروز عوامل خطر بیماري

منسهجم بهراي    ریهزي  برنامهبر اساس فرهنگ سنتی و ب ون  شود  مییا اگر در مواردي اجرا 

افهزایش بیهنش و  گهاهی و عملکهرد واله ین جامعهه بهراي پیشهگیري از         . این ه ف اسهت 

مقام معظم رهبهري،  . هاي معنوي جهت ارتقاي ابت ایی سالمت معنوي ضروري است بیماري

در جامعهه از وظهایف روحهانیون جامعهه دانسهته و      را پرداختن به ارتقهاي سهالمت معنهوي    

 شهود   مهی نها   ن این واقعا كار علماي دین و روحانیون است و ب ون كمک»(: 93)ان   فرموده

 .«...هاي علمیه مراجعه كرد  ا به حوزهیعنی بای  حتم. این كار را كرد

سازمان جهانی به اشت و كشهورهاي عضهو  ن در قهرن گذشهته، اهتمهام       :اولیه پیشگیری( ب

ها معطوف نموده و در بسیاري از موارد با حذف یا  يزیادي براي شناختن عوامل خطر بیمار

هها،   فعالیت ب نی، استرستقلیل دادن این عوامل مانن  اعتیاد به سیگار، تغذیه ناسالم، كمی 

ولی بایه  اهعهان كهرد    . واگیر به كاهن ،یر  هاي ان  از ش ت بیماري توانسته... مصرف الکل و 

كشورهاي جهان توجه به عوامل خطر موجود براي سهالمت معنهوي كودكهان و     ةكه در هم

 .نوجوانان و سایر افراد جامعه بسیار ان   بوده است

سسات سالمت كشورها در مورد رفع عوامل خطر و ؤجهانی و م يها انچگونه است كه سازم

ان  ولهی تهوجهی بهه عوامهل خطهر       هاي جسمی چنین حساس بوده جلوگیري از ابتال به بیماري

درحالی كه با افزایش . ان  هاي معنوي و تالش براي حذف عوامل خطر  ن معطوف نکرده بیماري

هاي پلی  و انحطاطات بشرساخته، ایهن   فرهنگو گسترش وسایل ارتبا  جمعی و اینترنت، نفوه 

و سالمت معنوي كودكان و نوجوانان نسهل  یافته ش ت افزایش ه اخیر ب ةعوامل خطر در سه ده

 .ش ت ته ی  كرده است هبشر را ب

هاي اخیر بهه شناسهایی و درمهان بیمهارانی كهه سهالمت        در سال :ثالثیه و ثانویه پیشگیری( ج

ایهن بخهش هنهوز در كشهورهاي     (. 95و  94)شهود   میدار ش ه، تو یه  خ شهها   ن معنوي

نماین   اسالمی مورد م اقه قرار نگرفته و اگرچه روحانیون به  ورت دسته جمعی موعظه می

منظمهی   ةههیچ برنامه  بها ایهن همهه،    . اشاره ش ه اسهت ها   ن بهها  و در برخی كتب و نوشته

 .از نظر معنوي ناسالمن ، موجود نیست كهها   ن هاي انفرادي براي مراقبتویژه  به

مقام معظم  ةبه فرموداین بخش  :سالمت ابعاد سایر یارتقا برای معنوی سالمت کارگیری به( د

بحهث جسهم اسهت از طریه      . گردد به هه ف جسهمانی   خوج است؛ ه ف برمی... »رهبري 

این امر امروز در مراكهز به اشهتی، درمهانی برخهی     به (. 93)« ...معنوي یا موسوم به معنوي

ههاي مناسهبی    و روششه ه  ، كانادا و انگلستان توجه خاا امریکاكشورهاي پیشرفته مانن  
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مراجعهه نمهوده، بیمهاري     هها  انهها بهه بیمارسهت    براي برخورد با بیمارانی كه به علت بیماري

كهار   همر  هستن  پیشهنهاد و به  دارن  یا در مراحل انتهایی زن گی و مشرف به  العالج  عب

 (.93و  91) شود  میگرفته 

رس  كه در چنین مواردي اق امات سالمت معنوي، با تعامهل   در جوامع مسلمانان به نظر می

 :بین كادر پزشکی و روحانیون، بای  در چن  مرحله انجام شود

 .ایی نمودبا چن  سوال مراتب معنوي فرد را ارزیابی و نیازهاي او را شناس: شناسایی .1

 .ستها انسان نچه كه منشا سالمت معنوي : توجه دادن به مب أ .2

كه حا ل سالمت معنهوي مناسهب در مهوارد    : ارتبا  مناسب با دیگران و پیرامون خود .3

 .بیماري است

سهالمت معنهوي    يكه در بسیاري از افهراد بها دعها و توسهل بهه ارتقها      : توجه به مذهب .4

 .انجام  می

 .در موارد انتهایی زن گیویژه  به: توجه به مفهوم زن گی و مر  .5

سالمت جسمی، تحمل بیماري و داشتن نکات مثبت به  ياستفاده از معنویت براي ارتقا .3

 .زن گی

 (:43)گذارد  دی گاه معنوي از چهار طری  روي سالمت جسمی، روانی و اجتماعی تاثیر می

پهذیري شهخ     سازي مسه ولیت  موجب فعال تعه  دینی و معنویت: رفتارهاي به اشتی (1

جسمانی و روانی را نیز  ثار ا ول و باورهاي من رج ش ه در دین می شود، كه  ةدر زمین

 .اي تو یه ش ه در ادیان مانن  رفتارهاي تغذیه. كن  به خود اضافه می

انجام مناسک دینی و معنوي تو یه شه ه در دیهن موجهب افهزایش     : حمایت اجتماعی (2

ههاي اجتمهاعی سهالمت     ماعی ش ه كه مؤلفة اخیهر یکهی از تعیهین كننه ه    حمایت اجت

دین تعامالت اجتمهاعی را افهزایش داده و حمایهت اجتمهاعی را بهه      . شناخته ش ه است

نقهش حمایهت اجتمهاعی در كهاهش     .  ورد عنوان یک منبع ارتقاي سهالمت فهراهم مهی   

و كاهش سایر عوامهل  پذیري قلبی و عروقی، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبی  واكنش

حمایهت اجتمهاعی بها افهزایش میهزان      . خطر و از جمله كاهش استرس تاثیر مثبت دارد

 .جان به در بردن از انوا  مختلف سرطان رابطه دارد

احساس رضایت ناشی از دی گاه معنوي از طری  نوروپپتیه هاي  : سایکونوروفیزیولوژیک (3

تهاثیر تقویهت   ... ن  قلب و عرو ، ایمنی و ي ب ن مانها انو ارگها  دستگاهرسان روي  پیام

 .كنن ه دارد

 .مافو  طبیعی كه براي انسان ناشناخته مان ه است ثار  (4
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تهر بیمهاري،    نتیجه این تاثیرات پیشگیري از بیماري، افزایش تحمل بیمهاري، بهبهود سهریع   

له درمانی است كه در تحقیقات مختلهف ایهن مسه     -كاهش میزان استفاده از خ مات به اشتی

 .نشان داده است

 

 معنوی سالمت خدماتعرضة  های چالش
در . به اشتی درمانی كمتهر از مهردم عهادي دینه ار هسهتن      كاركنان ان  كه  مطالعات نشان داده

باورههاي   بر اسهاس كنن  كه همه اق امات زن گی من  اظهار می امریکادر   مردم  92حالی كه 

 32در ه  مه دكاران و    43در ه  روانپزشهکان،    33در   روانشناسهان،   33دینی است؛ فقط 

 امریکها در ایالهت ورمانهت    ،همچنین .(99)ها این اعتقاد را دارن   در   مشاورین درمانی خانواده

دانسهتن  در   ک مهی یه در   خود را به خ ا نزد 94در   بیماران به خ اون  اعتقاد داشته و  71

. در   مثبهت بهود   43در   و  34پزشک خانواده براي دو مورد فو  فقط  143حالی كه پاسخ 

در زمینهة  در   پزشکان خانواده گزارش كردن  كه همیشه یها اكثهرا    11در همین مطالعه تنها 

بیمار كهه مصهاحبه شه ن  بهه خهاطر       135كنن  و تقریبا همه  مسائل دینی با بیماران بحث می

هها    ن در   42كرده باش  در حالی كه  حبت در مورد مسائل دینی ها   ن ان اشتن  پزشکی ب

اسهت  كرده  هایی می پرسشها   ن بایست در مورد دین و معنویت از اعتقاد داشتن  كه پزشک می

(99.) 

بیمهار بسهتري در بیمهههارستان در مهههورد      223در ایالت كارولیناي شهمالی نیهز وقتهی از    

نه رت در   در   گزارش كردن  كه پزشکان هیچ وقت یا بسهیار بهه   92ال ش ، ؤمعنوي س مسائل

بهاور داشهتن  كهه    هها    ن در ه   99ان ، در حالی كهه    حبت كردهها   ن معنوي با مسائلمورد 

در ه  بهاور داشهتن  كهه      49را جستجو كننه  و حتهی   ها   ن بایست مسائل معنوي پزشکان می

معتق  بودن  كهه پزشهکان بایه  در مهورد تجربیهات      در    42دعا كنن  و ها   ن پزشکان بای  با

 (.97)كردن   میسؤال ها   ن كه سبب بیماریشان ش ه ازها   ن معنوي

و مع ودي در كشورهاي اروپایی انجام  امریکااگرچه بیشتر مطالعات در این زمینه در كشور 

ههاي دینهی و   پزشک در مهورد باور هاي  پرسشدهن  كه  ان ، مشاه ات و تجربیات نشان می ش ه

كشورهاي اسالمی، نه تنهها بهتهر نیسهت بلکهه در     ویژه   به معنوي بیماران در كشورهاي دیگر و

 . شود  میموارد بسیار استثنایی انجام 

ده  كه بهاور   نشان میان   دادهمطالعاتی كه در كشور ما دكتر بحرینیان و همکارانشان انجام 

مسائل دینی و مذهبی بیمهار اهمیهت دهه  و     بایست به پزشکان مت ین این است كه پزشک می

 (.91و  92)نیز بیماران نیز به مق ار زیاد این انتظار را از پزشکان دارن  
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ه ف ا لی پژوهش اول بررسی نگرش پزشکان تهرانی پیرامون تاثیر میزان معنویت  نان در 

كمتهر مهذهبی    بهه دو گهروه مهذهبی و   هها    ن اظهارات خود پزشکان، بر اساس. درمان بود رون 

معنهوي پزشهکان بهر سهالمت بیمهاران در دو گهروه        -ها تاثیر نگرش مذهبی یافته. تقسیم ش ن 

ب ین معنی كه پزشهکان مهذهبی در   . مذهبی از یکسو و گروه كمتر مذهبی را معنادار نشان داد

در ه    39. بودن معتق  مقایسه با گروه مقابل بیشتر به تاثیر مذهب یا معنویت بر سالمت بیمار 

معنویت در ح  زیاد و حتی خیلی زیهاد بهر سهالمت    / پزشکان مذهبی اعتفاد داشتن  كه مذهب

معنویت / در   پزشکان گروه دوم اعتقاد داشتن  كه مذهب 92بیمار موثر است، در  ورتی كه 

كهه  پرسش از كل جمعیت پزشکان در پاسخ به این . كمی تا ح ودي بر سالمت بیمار موثر است

در ه    43در   گزینه خیلی زیاد،  19یت تا چه ح  بر سالمت بیمار موثر است، معنو -مذهب

لهذا ایهن   . انه   در   گزینه كمهی را انتخهاج كهرده    4در   گزینه تا ح ودي و  35گزینه زیاد، 

معنویهت بهر   / در   از پزشهکان تهرانهی معتق نه  كهه مهذهب      32مطالعه نشان داد كه بیش از 

 (.92)سالمت بیمار موثر است 

ه ف از پژوهش دوم بررسی نگرش بیماران تهرانی پیرامون تهاثیر میهزان معنویهت  نهان در     

مهذهبی بهودن، كیفیهت زنه گی،      ةابعاد مختلف معنوي و مذهبی بهودن، درجه  . رون  درمان بود

معنوي و اعتقاد بهه تاثیرگهذاري معنویهت در     -استرس و عالقه به درمان توسط پزشک مذهبی 

ها نشان داد كه مذهبی بودن یا معنویت بیمهاران بها    یافته. ه سنجی ه ش یک پرسشنامبا درمان 

كیفیهت زنه گی و    ةرابطه  ،همچنهین . معنادار و مستقیم دارد ةكیفیت زن گی و درمان  نان رابط

اعتقاد به تاثیرگذاري معنویت در درمان  ةرابط و دار بود بن ي میزان معنویت بیماران معنی درجه

تفاوت مختصري بین دو جهنس وجهود   . دار بود معنوي بودن بیماران معنی نیز با مذهبی بودن و

نبهود ولهی   داري  معنهی كه بین معنویت و مذهبی بودن مردان و استرس رابطه به طوري داشت، 

لذا مذهبی بهودن و معنویهت بیمهاران بها كیفیهت      . ن دو متغیر بود معکوس بین  ةدر زنان رابط

داشهت  داري  معنهی مستقیم و  ةري معنویت در درمان  نان رابطاذزن گی  نان و اعتقاد به تاثیرگ

(91.) 

 73انجهام شه ،    امریکها پزشک خانواده در ایالت میسوري كشهور   192 بادر یک مطالعه كه 

در ه    93اعتقاد داشتن  كه سالمت معنوي بخش مهمی از سالمت مطلوج اسهت،  ها   ن در  

معنوي دارن  بهتر است به یهک روحهانی یها متخصه      هاي  پرسشمواف  بودن  كه بیمارانی كه 

در   مواف  بودن  پزشک بای  به مسائل معنوي بیمهاران خهود توجهه     59دینی معرفی شون  و 

كردنه  و در   نمهی پرسهش  امور معنهوي از بیمهاران   در زمینة این پزشکان هرگز بیشتر ولی . كن 

 سبب ش  كه چه عواملی سؤال ان از این پزشک( 92)كردن    حبتی نمیها   ن مورد باورهاي
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 عامل در  

 كمبود وقت 91

 .معنويسؤاالت كمبود تجربه و نبود  موزش قبلی در مورد اخذ  57

53 
من  بهه بحهث در مهورد امهور      هچگونه بیمارانی را پی ا كنن  كه عالق اینکهاطمینان از 

 .باشن معنوي 

 .باورهاي خود را به بیماران القا كنن  اینکهواهمه از  53

 .، برخورد كنن كن  میچگونه با امور معنوي كه بیمار ابراز  اینکهاز ن اشتن اطمینان  47

 .اولویت ن اشتن امور معنوي در مقابل مسائل حاد پزشکی 45

 .مطرح كردن مسائل معنوي بانکردن احساس راحتی  42

 .توجه به امور معنوي مناسبتی با نقش پزشک ن ارد 31

 92برگرفته از رفرانس  ٭

 
 ورده  3در جه ول  سهؤال  توجه باش  پاسخ به این  كه پزشک به امور معنوي بیماران بیشود  می

 .ش ه است

م اسهماء خ اونه  بهه او هكهر     یفه بودن انسان، تعلی  بالفا له پس از مس له خلین مج در قر

ابهزار   تهرین  مههم انسهان بهوده و    يرس  كه اسما اا گوهر وجهود  یبه نظر ماز این رو، . شود  می

ز انسان بها  ین وجه تمایم داد و ایخ اون  اسماء را به انسان تعل. انسان است یت الهیتحق  خالق

اء و  هفات خ اونه  اسهت و    تنها انسان مظهر كامهل اسهم   ر،گیبه عبارت د. ر مخلوقات استیسا

تحق  اسماء در وجود انسان و تعهادل یها    یچگونگ(. 93)  یرا منعکس نماها   ن وار نهیتوان    یم

نحهوه و نهو  كهار     ،لیه ن دلیبه همه . اوست یل اخالقیل و رهایتمام فضا أ، منشها  نع م تعادل 

سازد و  یفه خ ا میكه یا او را خلسازد  یظاهر م يا، اسماء اا را در وجود او به نحویانسان در دن

دهه  و   یطان قرار مه یش یو یا تحت سرپرستاست ( ن خ اینش قرج و هم)ن ییعل یمنزلت او اعل

 (.21)است ( مقام و قعر جهنمترین  پست)ن یمنزلت او اسفل سافل

سالمت تهالش   ين و ارتقایحفظ، تامبه منظور پزشک كه  یو عمل یعلم يها تیفعالتمامی 

حفهظ  )ظ ی، حفه (برطرف كننه ه )، دافع (بخش سالمت) یبه ظهور اسماء اا سالم، معاف، كن  می

كه عوامل خطر  شود  میسبب  یرا از طرفیز. انجام  یدر انسان م ییو مح یب، شافیطب( كنن ه

و  ییابته ا  يریشهگ یپ)ن برونه   ی ه یا از بین  یا اگر هستن  به ح اقل رسیایها به وجود ن يماریب

 یعضهو گهروه پزشهک    ،گهر یاز طهرف د . ظ استی، دافع و حفیسالم، معاف یهور اسامكه ظ( هیاول

 جاد ش ه است دركهاهش یكرده یا اگر عوارض ا يریها را شناخته و از بروز عوارض جلوگ يماریب

 يایه ز احیه ر و نیه ت و مر  و می، معلولها ن  شرفتیاز پ يریجلوگ يبراها   ن و مراقبت ازها   ن
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و  یهی ، محیكهه ظههور اسهما اا شهاف    ( هیه و ثالثیثانو يریشگیپ) كن  میماران كوشش یجان ب

 يهها  جهاودان ات یه اسهت، ح  یهی ا مظهر اسم اا محیكه در دن یبیطب يها تیفعال. ب استیطب

كهه بهه خهاطر     ییهها  انسانک یخود او بلکه از همه اعمال ن يبایخواه  بود كه نه تنها از عمل ز

  عمل  هالح را كسهب نمهوده حا هل     یا، توفیبخش او در دنات ی ، درمان و اق امات حیتشخ

بخشه ، در   یمه  یات را به افراد جامعهه انسهان  یكه سالمت و ح یبیكه طب ین معنیبه ا. شود  می

 .(31)   نان مشاركت دارد یسته و مفیهمه اق امات شا

پاسهخ  « یسهالمت  ين، حفهظ و ارتقها  یتهام » یانسهان یعنه   یاز اساسیبه یک ن یعلوم پزشک

طلبانهه   كمال يریگ ست بلکه جهتیه ف ن یپوچ و ب  ی دم یاسالم زن گ ینیب در جهان. ده  یم

كه اقامهه   یدانش پزشک. حفظ جان واجب است ینیب ن جهانین در ایدارد، بنابرا یر به تعالیو س

ژه اسهالم بهوده اسهت؛    یه ت ویه ست، مورد عناها انسانو دفع كنن ه بال از  یكنن ه یک واجب اله

 يهها  یبهر  گهاه   ینه مسه والنه، مبت  یخته و تالش و سعی م یالههاي   زهیبا انگ اینکه مشرو  به

ن حرفهه  یه ا ین اخالقه یت مهواز یه باشه  و رعا  يو فارغ از اتکا به ظن و گمان و خودپسهن   یكاف

 .كار خود قرار ده  ةمق س را سرلوح

را  یمق سه  ةن حرفه یار باشن  كهه چنه  زم به درگاه اا شکرگئ  دایبا ی احبان حرف پزشک

  و درمهان  ی، تشهخ يریشگیشتر در امور پیتبحر ب يكه برا یكرده است و هر ق مها   ن بینص

 كه بهه بپذیرن  ت را ین واقعیا. تقرج به خ ا حساج كنن  ياز عبادات خود برا یدارن  جزئ یبر م

بهبود كمک كنن  و او  يمار را كه مورد رحمت خ اون  است برایش ه كه بتوانن  ب یتیعناها   ن

تن و اعمال  الح، موجبات تقرج خود به خ اون  را فراهم  ين  كه با استفاده از قوایرا  ماده نما

تمهام اعمهال  هالح     ة، عصهار یات بهاق یه انسهان در ح  یكه زن گتر ن واالیاز ا یچه سعادت. سازد

. به  نان وابسته بوده استات ی ن حیو دمها   ن يا با شفاین دنیا یباش  كه در زن گ ییها انسان

 : مرهون دو شر  است یقین توفیاست كه چن یهیب 

ب و التهزام بهه   یه مان بهه ، یكه از اعتقادات پا  به خال  یکتا و ا یخال  و  سمان یتین (1

بهه دسهت  وردن رز  حهالل همهراه      يتوان  با تالش بهرا  یو م شود  میلوازم  ن حا ل 

و  33)باش  كه خود در قالب جهاد در راه خ ا و بلکهه بهاالتر از  ن همتهراز شه ه اسهت      

42 .) 

خود با فساد  یپزشک يها تیاز  لوده كردن فعال يخوددار یانجام كار درست و مباح یعن (2

را یه ز .بهودن محهروم كنه     یتوانه  پزشهک را از بهشهت    یكه مه  يو ماد یو مسائل نفسان

 يویه تجسم افعهال دن  یاست و نعمات بهشت یافعال بهشت خلوا و پاك یا ل ةصیخص

 یكسه . اسهت  یعمله  و یمسهتمر علمه   يها ازمن  تالشیكسب حالل ن(. 94) است نان 



 41 سالمت معنوي ركن ا لی سالمت بشر: فصل اول بخش اول

سالمت مهوثر باشه  كهه در فراگهرفتن علهم از زمهان        ين و ارتقایتوان  در حفظ، تام یم

خود به كسهب دانهش    یو تا  خر عمر پزشک یدرمان یتا ارائه خ مات به اشت ییدانشجو

و  یاز تنبلو  روز داشته باش  خود اطالعات به یات پزشکیعمل ةطی  پرداخته و در حیمف

. ظهور برسان  ةنهفته خود را با كار و تالش به منص يزد و استع ادهایبپره یحو لگ یب

او را در  و حركهت  شهود   میمنجر ت خ ا از پزشک یطبابت حالل به جلب محبت و رضا

 .شود  می ن به نجات و سعادت رهنمون یر كمال تا رسیمس

اسهت كهه بها     یاز مشها،ل  یپزشک. ستها  نن اسالم ارزش مشا،ل به مص ا  خ مات یدر د

او تعامهل دارد و لهذا در  ه ر مشها،ل      ياسما یخ اون  در تجل ينما نه تمامی  بةبه مثا ها انسان

  تالش كنن كهه  یبا ی احبان حرف پزشک(. و علم االب ان انیالعلم علمان، علم االد)گر است ید

 ةكهه همهان قهرار گهرفتن در زمهر     را هها    ن بهه  یت الهه یه نها یر و مرحمهت به  یه ت خطیمس ول

ظهور  ةبه منص( الناس اا و ح  ب ح یبه ترت)  ها انسانشگاه خ اون  و یجامگان است در پ  یسف

ات یه جاودانهه ح  ةجین  كه نتینما ينحو ها با ریدر دن یت عزت شغل مق س پزشکیرسانن  و رعا

 .(ح  النفس)كن  میلب ط را   ناست كه روح انسان  ین حقین به یقیا. ن یخود را كسب نما

ظهور  نچه خه ا   يشتر برایخود هر چه ب یاجتماع و يفرد يها تیدر فعال یهر  احب شغل

عبهارت   هب. شود  میت در وجود او  شکارتر یاز انسان انتظار دارد بکوش ، اسم متناسب با  ن فعال

و تر  ستهیشا« فه اایخل» ه ش ن به ینام ي ، برایگر انسان همان مق ار كه خ اگونه عمل نماید

، «السهالم »ان و حافظان سالمت وحامالن اسهماء اا  یداع ی احبان حرف پزشک. استتر  مقرج

ن هسهتن  و  یدر زمه  یل خالفت الهه یجم يها نان به دو شر ، جلوهیا.  ان« ییمح»و « یالشاف»

ک عمهل  یه ن يگری ن در كار خود و دیشیکو ان ین ییک: ن استیامت، بهشت بریشان در ق تجسم

 (.21)شود  میمجاه ت وتالش  ادقانه حا ل  يات با عمرین خصو یا يهر دو. كردن

هات  ياز دسهتورها  يرویه پ ةیاوست كه در سها  یكرامت انسان در اسالم، خالفت اله يمبنا

  یه كننه  با  یخ مت م یاسالم ةكه در جامع ی احبان حرف پزشک.  ی  یمدست  به یزال الهیال

هها   سهت یبر خالف اومان. ستین يو رفاه ماد يمتوجه باشن  كه كرامت انسان در اسالم برخوردار

 ، كرامت انسان«تر است یا برخوردارتر است، گرامین دنیهر كه در ا»ن است كه یاها   ن كه شعار

 یمبتنه  هها  انسان ی ن وجود روح منتسب با پروردگار عالم است كه در زن گ ياست و مبنا یهات

 سهته  ن یل انسهان بهودن شا  یه بشر بهه دل  يدر اسالم تمام ابنا(. 95)ار و كسب تقواست یبر اخت

در برخهورد و   هها  انسهان كرامهت و حرمهت   (. 93)شهان حفهظ شهود     ن  كه حرمت و كرامتهست

را اگهر حرمهت   یه ز. افکن باش  هی  سای نان با یعلم و یشغل يها تیفعالتمامی معاشرت  احبان 

 ی هاحب حرفهه پزشهک    يسالمت معنهو  يرد موجب ارتقای ورت گ یاله یتین ةیبر پا ها انسان
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 .خواه  یافت يتسر یعقب يا به سراین دنیا یک  ن از زن گیش ه و  ثار ن

. نّانه استین عالمانه و علم مت یدر گرو د يمعتق ن  كه سالمت معنو ی مل يت اا جوادی 

بهر   یح  ن مبتنه یتر از سالمت ب ن است و فههم  هح    هیچیتر و پ  یتر، دق يقو يسالمت معنو

 (.42)بودن  ن است  یبودن روح و ملکوت يماد،یر  اثبات وجود روح، اثبات تجرد و

 

 سالمت خدمات نظام در معنوی سالمت ادغام
وجهود دارد كهه   بسهیاري  س ولیت ا لی  احبان حرف پزشکی، دالیهل  عالوه بر مطالب فو  و م

بهراي چنهین    ریهزي  برنامهه . دارد میاد،ام سالمت معنوي در خ مات به اشتی درمانی را الزامی 

هاي مهذهبی  ربه وح انیت و باو تفاوتی بی بر اساسها   ن اد،امی در كشورهایی كه قانون اساسی

بیماران  یو منحصر به اد،ام سالمت معنوي در امور بالینههه بنا ش ه بسیار دشوار و ناكامل است

به  ورت زیر خال ه كرد توان  میدالیل اد،ام را . شود  می العالج  عببیماران ویژه   بهبستري و 

 (:94و  93،  53)

پیشهگیري ابته ایی و    ههاي  شاخ مذهبی بودن در بهبود / مفی  معنوي ثار با توجه به  (1

سهالمت جامعهه    يارتقها سهبب  ي است تمهی اتی اتخاه شود كه پیشگیري اولیه، ضرور

 .دشو

كننه گان  عرضه كه  كن  میملزم ها  انجمنو ها  سازماناستان اردهاي مصوج بسیاري از  (2

دینی، باورها و ترجیحات افهراد جامعهه و   هاي  ارزشفرهنگی،  مسائلخ مات سالمت به 

هها    ن توانن  راد اطال  ن اشته باشن  نمیاز باورهاي افها   ن اگر. بیماران احترام بگذرانن 

 .را محترم ب ارن 

مههذهبی دارنهه  و نیازهههاي معنههوي مههرتبط بهها / بسههیاري از بیمههاران اعتقههادات معنههوي (3

 .كنن  هاي جسمی و روانی را احساس می بیماري

هها   و بیمهاري فشهارهاي روحهی   مذهبی بر توانایی افراد براي تطهاب  بها   / مراتب معنوي  (4

 .كن  میكمک 

مغهایرت  هها    ن مذهبی بیماران ممکن است با اقه امات درمهانی بهراي   / باورهاي معنوي (5

رو  ههمراهی و بهه كهارگیري اقه امات درمهانی را بها مشهکل روبه       در نتیجه . داشته باش 

 .دساز می

درمانی شناخته ش ه است و پیام  معالجهات بیمهاري    ثار مذهبی بودن بر / تاثیر معنوي (6

 .ده  میالشعا  قرار  را تحت

توانه  بهر تصهمیمات پزشهکی او در مهورد       مذهبی خود پزشک هم مهی / باورهاي معنوي (7
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 .اثر بگذرد... داروهاي ض  درد، سقط، واكسیناسیون، جلوگیري از بارداري و 

هایی كه بیمار پس از تهرخی  از   مذهبی بودن خانواده و جامعه در نو  حمایت/ معنوي (8

 .گذارد اثیر میبیمارستان و در منزل خواه  داشت ت

بهه نیازههاي معنهوي افهراد سهبب افهزایش       نکهردن  انه  كهه توجهه     تحقیقات نشان داده (9

 (.95) شود  میدر مراحل انتهاي زن گی ویژه  بههاي درمانی،  هزینه

 

 معنوی سالمت ةحیط در نگری آینده و ها چالش
سهالمت   يسهالمت بایه  در ارتقها    ةبع  از ابعاد چهارگانه  ترین مهمبع  سالمت معنوي به عنوان 

. خ مات به اشهتی درمهانی بهه كهار رود    عرضه و در  موزش، پژوهش و در نظر قرار گیرد جامعه 

 ،لامثه بهراي  . هایی در این زمینه در كشورهاي مختلف شرو  شه ه اسهت   ها و تالش ریزي برنامه

. خهود اسهت   يها انكشور انگلستان در حال استان اردسازي خ مات سالمت معنوي در بیمارست

 يهاي بکارگیري سالمت معنوي در نظام سالمت را در مورد ارتقا چالشتوان  می هخال به طور 

 :خ مات به اشتی درمانی  موزش و پژوهش پزشکی مورد م اقه قرار دادعرضة سالمت و 

باورهاي الهی و دینی است،  بر اساسقانون اساسی  ن كه ان در كشور ایر .سالمت یارتقا (الف

سالمت جامعه و پیشگیري ابته ایی و اولیهه اولویهت     ياد،ام سالمت معنوي به منظور ارتقا

هها،   هایی نیهاز بهه بررسهی جامعهه توسهط حهوزه، دانشهگاه        چنین فعالیت ةنحو. داردخا ی 

اد هاي به اشت درمان و  موزش پزشکی،  موزش و پرورش، تحقیقات و فناوري و ارش وزارت

تعیهین كمبودهها و نیازههاي بیهنش، نگهرش و      . هاي عمومی دارد و نیز   ا و سیما و رسانه

هاي ارتبا  با خ ا، ارتبا  با خود و ارتبا  با سایرین و محیط  عملکرد افراد جامعه در زمینه

پیشهگیري ابته ایی و   . هاي اد،ام مشخ  نمایه   ریزي برنامهتوان  نیازهاي عم ه را براي  می

كنن ، بای  بهیش   م بیماري جلوگیري میئم خطر و عالئسالمت از بروز عال يكه با ارتقااولیه 

تحقیقات و اطالعات . ریزان و سیاستگذاران امر سالمت قرار گیرد از هر چیز مورد نظر برنامه

در این مورد در سطح جهانی مح ود است و بیشتر تالش پژوهشگران در ارتبا  بها سهالمت   

لذا طراحی و اجراي تحقیقات مرتبط بها  . هاي ثانویه و ثالثیه بوده است معنوي در پیشگیري

 .فرهنگ اسالمی ایرانی در كشورمان ضروري است

ههاي علهوم    بایست در كوریکولوم  موزشی رشهته  بحث سالمت معنوي می .پزشكی آموزش( ب

 ن،همچنهی . هاي نظري و عملی  ن به نحو مناسهب ته ریس شهود    پزشکی وارد شود و جنبه

. هاي  موزش م اوم  احبان حرف پزشکی گنجانه ه شهود   مباحث سالمت معنوي در برنامه

  موزشهی  ةبرنام. است مناسب درسیریزي  هبرنام نیازمن   موزش در معنوي سالمت به توجه
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 فهراهم  و اسهت   موزشهی هاي  برنامه و محتوا طری  از معنویت مفاهیم ةمنتقل كنن  معنوي

 بهر  عهالوه  و بهوده  زنه گی  كهردن  دار معنی و باالتر  گاهی سطوح بهیابی  دست زمینه ةكنن 

. كن  میفراهم  را بارتر پر وتر  احساس عمی  به  نان افتنی دست فراگیران،  وردن بار منطقی

 فراتهر  حركتی بلکه  موزشی نیست محتواي در  اي براي وسیله تنها معنوي  موزشی برنامه

 هورت   خهالل  مهوزش   در معمهوال  كهه  است ورزي ان یشه و تحلیلیهاي  شیوه و است الل از

 .گیرد می

هاي  پرسش به بای  درسی ریزان برنامه مراقبت، و درمانزة حو در معنویت  موزش خصوا در

 :دهن  پاسخ دقت با زیر

 را دانشجویان پزشکی به گروه معنویت  موزش ضرورت مسائلی چه چیستر  موزشی نیاز (1

 مراقبهت  و درمهان  در ازمعنویت ابعادي چه چیستر معنویت از منظور ركن  میمشخ  

 استر کسانی بیماران تمام در درمان بر مؤثر معنوي نیازهاي  یا دارن ر بیشتري تأثیر

 كه ام  محتهوا ترین  مناسب بیماران، معنوي نیازهاي رفع براي چیستر  موزشی محتواي (2

 وجود ج ی  مطالب به نیاز ای و كنن ر كفایت می زمینه این در دینی هاي افتهی  یا استر

 سهایر  مطالهب  ازتهوان   میا ی دارد وجود بومی معنویت محتواي به نیاز ایران در  یا داردر

 كردر استفادهها  فرهنگ

 احبان حرف  به معنویت  موزش براي روشترین  مناسب استر ك ام  موزشیهاي  روش (3

ههاي   روش بهه  نیهاز  ایه  كنن  كفایت می سنتیهاي  روش  یا استر ك ام پزشکی در ایران

 هستن ر كسانی چه معنویت  موزش براي افراد بهترین استر نوین

 در گرفتهه   هورت  معنهوي  تغییهرات  از چگونهه  گیهردر   ورت چگونه  موزشی ارزشیابی (4

 شودر حا ل اطمینان خ مات به اشتی درمانی

 از پرستاران و پزشکان توسط خصوا به معنویت و اخال  رعایت .خدمات بهداشت درمانی( ج

. بهود  خواه ها   ن بیماري مؤثر درمان حتی و بیماران میزان رضایت در مؤثر عواملترین  مهم

 اطالعهات  بهه  جسم، ةدربار الزم مهارت و دانش بر سالمت عالوه ان ركار دست افراد ،بنابراین

بررسی ابت ایی و سهپس اسهتفاده    ةنحو .دارن  نیازنیز  بیماران معنوي مسائل ةزمین در دقی 

از مشاوره با روحانیون در موارد ضروري توانایی است كه هر یک از  احبان حهرف پزشهکی   

 .بایست بیاموزن  می

 ضرورت به عمی  الهی و استعانت جستن از خال  همراه با اعتقاد ةفصل الخطاج دی ن اراد

 مکتهب پزشهکی   ةافتی تربیت کی مشخ  ممکن، ویژگی تجربی و علمی تالش تمام كارگیري به

مسهتحکمی،   گاه تکیه چنین با ریزي برنامه و حركت گونه هر در لذا. است اسالمی معارف بر مبتنی
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بهر   عهالوه   ن، ،ایت در و شود  میعر ه  وارد خ مات و پژوهشی  موزشی، ابعاد در پزشکی دانش

 مایهه  و پروردگهار  قهرج  مقهام  سهوي  بهه  پروازي سکوي جامعه، و فرد پزشکی نیاز به پاسخگویی

 (. 43)است  بزر  خ اون  به شکر اداي و وظیفه انجام از پزشکی حرف خاطر  احبان  رامش

در زمینهة  هها و مراكهز تحقیقهاتی     اسهت كهه پژوهشهک ه   بسهیار ضهروري    .پزشكی پژوهش( د

مطهالبی كهه در قسهمت    تمهامی  تقریبها  . كننه   تحقیه  هاي گوناگون سالمت معنوي  جنبه

ورده شه ه اسهت    در نوشهتارهاي پزشهکی   « بکارگیري سالمت معنوي در سالمت جامعهه »

ههاي مشهابه    ست و نتایج پژوهشامریکاكشور ویژه  بههاي كشورهاي ،ربی  مربو  به پژوهش

 .از كشورهاي اسالمی بسیار ان   است

 

 گیری نتیجه
المللی به اشت و كشهورهاي   سازمان بینرا  ها انسانبع  سالمت  ترین مهم یعنیسالمت معنوي 

کارگیري ایهن بعه  سهالمت    بولی تبیین مفاهیم و . ان  پذیرفتهعضو به عنوان بع  چهارم سالمت 

سهالمت معنهوي،    ةشایان هكر است كه اهمیت ویهژ . نیاز تالش بیشتري در جوامع مختلف دارد

 ةسلیم در مقابهل خ اونه  اسهت كهه نتیجه     ه ف از خلقت اوست، با تكه  ناانسانیت انس يارتقا

سهالمت معنهوي ا هالت دارد و در ضهمن سهبب      . و اخروي است ییا لی  ن نیز رستگاري دنیا

بحث در مورد دین، معنویت و سهالمت  بنابراین . شود  می ها انسانبهبودي سه بع  دیگر سالمت 

انجهام شه ه اسهت و     هاي فراوانی در این زمینهه  به سرعت در حال رش  و توسعه است، پژوهش

 وبکهارگیري و اد،هام سهالمت معنهوي     . شهود   میت ریج وارد خ مات سالمت  دین و معنویت به

 ن تها   ریهزي  برنامهه تهر و   مته اول  العهالج   عببیماران ویژه  بهخ مات بالینی  وخ مات سالمت 

ن نیهز بها    تهر دارد و انجهام    دقیه   ریهزي  برنامهه ه نیاز به نچ با این همه، . تر است ح ودي  سان

اشکاالت بیشتري همراه خواه  بود، اد،ام سالمت معنوي در پیشهگیري ابته ایی و اولیهه بهراي     

ههاي  مهوزش    هها و برنامهه   سالمت جامعه و ورود  ن در  موزش گروه پزشکی در دانشگاه يارتقا

ه بکارگیري سهالمت  و دالیل و نحو ثار بایست با مفاهیم،   احبان حرف پزشکی می. م اوم است

 يمعنوي در نظام خ مات سالمت  شنایی داشته و به این باور برسن  كه حفهظ، تهامین و ارتقها   

ابعهاد مختلهف سهالمت اعهم از     تمهامی  در  ورتی كامل است كه ها   ن سالمت جامعه و بیماران

 . جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي مورد نظر باش 
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 دوم فصل

 مباني سالمت معنوي از ديدگاه اسالم
 

 

 يمعنو سالمت يمبان تعريف. 1
از آن وج ود   يمتن و   يه ا  يافت که تلق  يان درتو مي، يبحث سالمت معنو ةنيشيبه پ يبا نگاه

در  ها هدگايافته است، به تفاوت ديانعکاس  يف سالمت معنوين تنوع و تفاوت که در تعريا. دارد

 ةي  ته يار ب را ي  ش ده و ک ار انتب اع مع   منج ر   يس المت معن و   يها خصو شا ها هفن مؤلييتع

 يب را  يزير برنامهدر پايان مبتلف و  يها هدر افراد و گرورا  يسالمت معنو يابينامه و ارز پرسش

 .مواجه ساخته است ييها يدشواربا ن بعد از سالمت را يا يارتقا

را برخ وردار از   يان انس ان ت و  م ي  يم، هنگاميف سالمت گفتيکه در تعر گونه هماندر واقع، 

ت ب ه  ي  معنو ،نيهمچن  . انجام ده د  يکار خود را به درست يسالمت دانست که تمام ابعاد انسان

وابسته ب ه   يص سالمت معنوين اساس، تشبيروح انسان وابسته است، و بر ا يمتعال يها يژگيو

در که  يياما اختالف نظرها. استروح و روان انسان  يمتعال يها يژگيص کارکرد درست ويتشب

ده ک ه  ي  و در مکاتب مبتلف متبلور شده است، موج ب گرد بيان نظران  ان صاحبيماين زمينه 

ج ه،  يدر نت. ، دشوار شودهمگان آن را بپذيرندکه  يروشن، جامع و مانع از سالمت معنو يفيتعر

انس ان،   يقيز کمال حقين آن و يها يژگيروح و و يبعد متعال ةق درباريدق يدگاهيبدون اتباذ د

مث ال،   يب را . ن ک رد ييتع يرا به درست يسنجش سالمت معنو يالزم برا يها خصان شاتو مين

م، يکن   يو آن را تابع نظر خود شبص تلقدر نظر نگيريم  يني  ياريروح مع يتعالبراي چنانچه 
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اس ت،   يمتع ال  يام ر دگاه خود فرد ناظر ب ه  يرا که صرفاً از د ييها و رفتارها شيها، گرا نشيو ب

 يو مس لمان، و حت    يه ود ي ،يحيم که هندو، مس  يرس يجه مين نتيم، بديقرار ده يار تعاليمع

برخ وردار   يک س ط  از س المت معن و   ي  کس ان و در  يطور   بهانند تو مي يپرست، همگ طانيش

 ينمب ا  يب ر برخ    ي، مبتنيق و قابل دفاع از سالمت معنويدق يفي، ارائه تعربدين ترتيب. باشند

 يش ناخت  ارزش يمبان يروح، با برخ ين کمال انسان و جهت متعاليياما تع. است يختشنا انسان

 ين مب ان يگر، مجموع ايد ياز سو. بودن ارزش و مراتب داشتن آن يز مربوط است، مانند واقعين

به ها  آن مياست، مانند مراتب موجودات و تقسمبتني  يخاص يشناخت يا هستي يفلسف يبر مبان

گاه ينش و جاينسبت به آفر يو الحاد ينيمکاتب مبتلف د يها هدگايز تفاوت دين. و مجرد يماد

و ش ده،  ه ا   آن يش ناخت  و ارزش يختش نا  انس ان  يها هدگايانسان در جهان، موجب تفاوت در د

گون اگون از   يه ا  ي، تلقبدين ترتيب. مؤثر بوده است ياز سالمت معنوها  آن يدر تلقدست آخر 

 يمب  ان يت، برخ  ي  مرب  وط اس  ت، و در نها  ياتي  اله ين ب  ه مب  ان ي،همچنيس  المت معن  و 

معرف ت و ا تب ار ان واع     يمؤثرن د، مانن د ابزاره ا    ي، در مبح ث س المت معن و   يشناخت معرفت

 .دارد يسالمت معنو يها خصن شاييدر روش تع يکه نقش مهمها  آن حاصل از يها فتمعر

 يناش   يمعنو سالمت ةدربار ها هدگايد تفاوت که افتيدر انتو مي شد، گفته آنچه به توجه با

 مزب ور،  يمب ان  ب ر  يمعن و  سالمت فيتعر يابتنا به توجه با و استآن  يمبان در نظر اختالف از

 اس الم  دگاهيد نکهيا بهنظر . ستين موجه آن يمبان نييتع بدون ف،يتعر کي شنهاديپ اي انتباع

 ي قالن   ني ي تب و انجام د  يم يمعنو سالمت يبرا خاص يفيتعر به مزبور، ةگان پنج يمبان ةدربار

 هي  نظر ني  ا يمب ان  گ ر، يد ري  تعب به و اسالم ةينظر موضو ه اصول به توجه ازمندين دگاهيد نيا

 از مزب ور  هگان   پنج يمبان يبازخوان جز يا چاره ،يمعنو سالمت از جامع يفيتعربيان  يبرا است،

 .داشت ميخواه يمبان نيا مجموع به ينگاه جهت نيبد. ستين اسالم دگاهيد

 شوند ميگر اثبات ياست که در  لوم د ييربنايز( يفيتوص) يخبر يها هگزار يمقصود از مبان

 . شود مي فادهستا ها آناز از  لم  يا ا شاخهيک  لم يو اثبات مسائل  يو در بررس

 ماست ک ه اس ال   ييمبنا يها هآن دسته از گزار ياسالم يقابل ذکر آنکه مقصود از مبان ةنکت

انس ان   يقياست که در سعادت حق ييها هن اسالم مجمو ة آموزيو منظور از دذيرد پ مي راها  آن

 .قابل کشف است يا با  قل قطعي (ع)ني، سنت معصوم(ميقرآن کر) ياله ير دارند و با وحيتأث

ه ا   آن ق دري  ن، روش تحقيو بن ابرا  ش وند  م ي گر اثب ات  يدر  لوم د يم مبانيگفتچنان که 

، يش  ناخت مزب  ور، معرف  ت ياز آنج  ا ک  ه مب  ان. ق هم  ان  ل  ومي  اس  ت ب  ه روش تحقوابس  ته 

ان اً  يو اح ي، نقل  يهستند، با روش  قل   يشناخت ا ارزشي يختشنا انسان، ياتي، الهيشناخت يهست

 يا اد شده، ب ه خالص ه  ي يدر پنج دسته مبنامباني  نيپس از ذکر  ناو. شوند ميق يتحق يتجرب
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آنگاه درباره هريک از مب اني ي اد ش ده توض يحي مبتص ر       م کرد ويواهاشاره خها  آناز مجموع 

 .آوريم مي

 

 اسالم ديدگاه از معنوي سالمت مبانيعناوين  فهرست. 2
 يشناخت معرفت يمبان نيعناو( الف

 ل م   يريخطاناپذ (5 ،يو حصول يم  لوم به حضوريتقس (5 ،امکان شناخت امور نامحسوس (1

ح س،  ) يمرات ب  ل وم حص ول    (6 ،ي لم حصول يابزارها ( 2 ،يمراتب  لم حضور (4 ،يحضور

 ،ين  يمعرف ت د  يابزارها ( 8 ينظر يها فتبه معر ي مل يها فتمعر يوابستگ (7 ،(ال و  قليخ

 .ينيد يها فتا تبار انواع معر (9

 

 يشناخت يهست يمبان نيعناو( ب

ب ودن   الم    يجيت در  (5 ،يو فراماد يم موجودات به ماديتقس (5 ،مراتب داشتن موجودات (1

 .وجود تزاحم در  الم ماده (4 ،ماده و موجودات متعلق به ماده

 

 ياتياله يمبان نيعناو( ج

 ( 2 ،يوح دت نظ ام هس ت    (4 ،يقض ا و ق در اله     (5 ،دي  توح (5 ،وجود خداوند کامل مطلق (1

ه دف از   (9 ،ي  دل اله    ( 8 ،نظ ام احس ن   (7 ،يحکمت اله   ( 6 ،يت و هدف هستيوحدت غا

 يت و جه ان ي  ت، جامعي  خاتم (15 ،يعيت تش ر يهدا (11 ،ينيت تکويهدا (11 ،نش جهانيفرآ

 (12 ،امبر اس الم ي  ت و امام ت پ ي  وال (14 ،ير آسمانيناپذ فيقرآن، کتاع تحر (15 ،بودن اسالم

ب ت ام ام   يه در زم ان غ يت فقيوال (17 ،بت امام دوازدهميغ (16 ،ت و امامت امامان معصوميوال

 .دوازدهم

 

 يختشنا انسان يمبان نيعناو( د

(  2 ،روح يج اودانگ ( 4 ،اص الت روح ( 5 ،بودن روح يرماديغ( 5 ،ب انسان از روح و بدنيترک (1

 ،روح و ب دن  يجيتدر يريرپذييتغ(  6 ،ها روح و وجود تزاحم در آن يو شئون  رض يمراتب طول

در هم ة   ياله   يمش تر  و فطرت    يوج ود سرش ت  (  8 ،گريک د يروح و بدن ب ر   يرگذاريتأث( 7

( 15 ،انس  ان يخ  ود دوس  ت( 11 ،انس  ان يهدفمن  د( 11 ،مبت  ار ب  ودن انس  ان( 9 ،ه  ا انس  ان

ق رع ب ه   : انس ان  ييکم ال نه ا  ( 14 ،انسان ييجو بودن کمال ينامتناه( 15 ،انسان ييجو کمال

کم ال   يوابستگ( 16 ،ياخرو يزندگ يانسان برا يويدن يمقدمه بودن زندگ( 12 ،خداوند متعال
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 ،ش اوينش و گ را ي  ، بييب ه توان ا   ياريفعل اخت يوابستگ( 17 ،ياريانسان به افعال اخت يقيحق

گ ر و  يانسان بر موجودات د يرگذاريتأث( 19 ،شينش و گراي، بييانسان در توانا يها يکاست( 18

ي ابي   دس ت  يبرا يانسان به وح يازمندين( 51 ،بودن انسان ياجتما ( 51 ،ها از آن يريرپذيتأث

ر يتأث( 55 ،او يها قابليتانسان به استفاده از همه  يقيکمال حق يوابستگ( 55 ،يقيحق به کمال

 ،دن به کماليوجود موانع در راه رس( 54 ،او يقيانسان در کمال حق يها قابليت با رشد متناسب

ت انسان در يمسئول( 57 ،در برابر خدا يبندگ( 56 ،ها قابليتها و  تيدر ظرف ها انسانتفاوت ( 52

 .انسان يو اکتساب ينيکرامت تکو( 58 ،گريخود و همة موجودات د در برابررابر خدا ب

  يشناخت ارزش يمبان نيعناو (ه

ب ه   يواقع   يه ا  ارزش ةهم يوابستگ( 5 ،ي مل يها ر بودن ارزش در دانشيپذ و اثبات يواقع( 1

و  يل ارزش  ثاب ت و مطل ق ب ودن اص و    ( 4 ،قرع به خداون د : ييهدف نها( 5 ،ييارزش هدف نها

ت و ن وع ک ار   ي  ر نيت أث (  6 ،گ ر يد يه ا  مرات ب داش تن ارزش  (  2 ،گرير بودن ارزش امور ديمتغ

راه ( 9 ،ح  د نص  اع ارزش(  8 ،ه  ا انتب  اع معق  ول در ت  زاحم ارزش( 7 ،در ارزش آن ياري  اخت

 .ص ارزشيتشب

 

 نگاه يک در مباني. 3
دگاه اسالم، موجودات به ام ور  ياز د: ميردازپ ميها  آن يبه محتوا يانواع مبان کينک بدون تفکيا

 يه ا  هرا راي  ز ش ناخت  ز يان موجودات نامحسوس را نتو ميستند و يو محسوس منحصر ن يماد

ز ي  ، و نيو  ل م حض ور   يو  الوه بر آن، شهود باطن شود ميشناخت، به حس و تجربه محدود ن

از  ياريطاست و معارف بسکامالً مصون از خ يراه وحچنان که ز معتبر است، ين يشناخت  قالن

ب دون  . ردي  گ م ي گران قرار يار ديامبر و به واسطة او در اختيار پيدر اختبه طور مستقيم ن راه يا

ب ه  ي ابي   دستمتعال، نه وجود روح، نه کمال انسان، و نه راه  ي، نه وجود خداين مبانيرش ايپذ

انس ان   ياز سالمت معنو يرستد يان تلقتو مي، و به تبع، نپذير و شناختني است تبيينسعادت، 

 .دگاه اسالم داشتياز د

ه ا   آن از ين د و برخ   يآ يمبتلف به دست م   يها هز از راين ينيد يها فتگر، معريد ياز سو

ط ور قط ع ب ه      ان ب ه تو ميرا ن ينيقي ريغ يها فتگرچه معر. هستند ينيقير يغ يو برخ ينيقي

وجود دارد، در  م ل،  ها  آن  مل به يبرا يل معتبريکه دل يظن يها فتن نسبت داد، اما معريد

 يه ا  ن جهت، ارزشيو بداند  هوابست ينظر يها فتبه معر ي مل يها فتمعر ،نيهمچن. معتبرند

 .رنديپذ و اثبات ي، واقعياخالق

ن ياس ت ک ه در       يا گان ه يموج ودات خداون د    ةدگاه اسالم، خالق و وجودببش هم  ياز د
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توج ه  .  الم اس ت  ةهم ةر کننده و اداره کننديالک، تدبکماالت، م ةوحدت و بساطت، واجد هم

افتد وابسته به ارادة خداوند اس ت و سرنوش ت    ياتفاق م يآنچه در  الم هست ةن امر که هميبه ا

ز ي  ده شده و ه ر چ ين صورت ممکن آفرينش به بهتريموجودات به دست اوست و نظام آفر ةهم

ن کم ال  يش تر يانسان به بيابي  دستجهان،  نشي، و هدف آفرشود ميش قرار داده يخو يدر جا

 ينهد تا ب ا توج ه ب ه هدفمن د     يانسان م يش رويروشن و درخشان را پ يا ندهيد به آياست، ام

فرماس ت   حکم يگانه که بر نظام واحد هستي يت و هدفيغا يتر در راستا فزون يا زهيخود، با انگ

 .حرکت کند

 ينياز کرامت تک و  يدارند، و با برخوردار ياله يمشتر  و فطرت يسرشت ها انسان ،نيهمچن

را ب ه دس ت آورده، ب ه    ممک ن  کم االت   يت آن را دارند که تم ام يهاست، قابل که مبصوص آن

ف واحد، يبه تعريابي  دست، امکان يمشتر  فطر يها يژگيوجود و. ابنديدست  يکرامت اکتساب

 . سازد يمدني شدرباره سالمت انسان را  يو قوا د کل ي موم يها خصن شاييتع

برخوردار است ک ه ب ه جه ت     ير ماديغ ي، از روحيگر، انسان  الوه بر بدن ماديد ياز سو

. اس ت ر متقابل ي، و با بدن در تعامل و تأثکند مير ييتغ تدريج بهتعلق به بدن، همچون خود بدن 

اما ب ا   د به سالمت هر دو بُعد بدن و روح توجه داشت ين جهت، در مبحث سالمت انسان، بايبد

اي ن   يه د، و زن دگ  د م ي ل يقت وجود انسان را روحِ جاودان ة او تش ک  ينکه حقيدر نظر گرفتن ا

اوس ت،   يجاودانة اخرو يزندگ يبرا يا هدفمند، تنها مقدمه يز به مثابة موجوديانسان ن دنيايي

ن ش ود و  ي ي اش تع ات جاودان ه ي  روح در ح يقيز متناسب با کمال حقيانسان ن ييد هدف نهايبا

، گرچه سالمت روح و جسم انسان در بدين ترتيبرند و يآن قرار گ يگر در راستاياهداف د ةهم

، س المت روح  شود مين نيطور کامل تأمه ب يگريبدون د هيچ يکر متقابل دارند، و يگر تأثيکدي

 . نسبت به سالمت جسم از اصالت برخوردار است

ز ب ه  ي  ب ه کم ال دارد و ن   يرياپذن يريش سيحب ذات است، گرا يانسان که دارا ،نيهمچن

نکه روح يخود اوست و با توجه به ا ياريدر گرو افعال اخت يار، کمال وياز اخت يجهت برخوردار

مرات ب  . ستة خ ود برس د  يشرفته، به کمال شاياند در مراتب وجود پتو مي، دارد يطول ياو مراتب

دارد، به  يمرتبه شئون گوناگوناست، و در هر  يو انسان يواني، حياهيروح، شامل مرتبه گ يطول

 ةو در مرتب  دارد د مث ل  ي  ه و تولي  اه ان رش د و نم و، تغذ   ي، مانند گياهيگ ةکه در مرتب يطور

اند ح ب و  تو ميدارد، و  يادرا  و حرکت اراد ييوانات است، توانايش مشابه با حي، کمابيوانيح

ج ان، اض طراع و   يهد و ت رس،  ي  ، اميو ناخش نود  يو لذت، درد و رنج، خش نود  يبغض، شاد

تعق ل،   ةاست که در آن، از قو يا مرتبه ينها، روح انسان داراياما  الوه بر ا. آرامش را تجربه کند

از  يا اند ش ناخت آگاهان ه  تو ميها  آن ةبرخوردار است که به واسط ييها ييها و توانا شيز گرايو ن
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م، ي شق، خض وع، تس ل   زيو ن يو خداپرست ييداشته، محبت به خدا و حس خداجو يمبدأ هست

ار و ي  ا مال و رفت ار خ ود، ب ا اخت    ةرضا، توکل و لذت مناجات با او را تجربه کند و آن را در هم

 يه ا  يمن د  همراه با توان نهايت بيش انسان به کمال ينش و گرايدر واقع، ب. ان سازدينما يآگاه

مبدأ کم االت وج ود      شتر به يک شدن هرچه بير کمال و نزديجسم و روح او،گام نهادن در مس

دگاه اس الم، ه دف   ي  ن اس اس، از د يساخته است و بر هم  ممکن انسان  يمتعال   را برا  يخدا

متع ال اس ت و    يش تر ب ه خ دا   يک شدن هرچه بيز نزديانسان ن يقيحق يو کمال و تعال يينها

. دت واال داش ته باش   ي  ن غاي  ا يحرکت به سو يبرارا الزم  يط درونيد همه شرايانسان سالم با

را ه ا   آن ،يو نقل   يل  قل  يد با توجه به داليدارد که با ييها ه، نشانيبه مقام قرع الهيابي  دست

. اس تفاده ک رد   يس المت معن و   يدرج ه   ال   يبه  نوان ش اخص ب را  ها  آن کرده، از ييشناسا

ر يو ارزش س ا  شوند مين ييتع ييهدف نهابر اساس ثابت  يها نکه ارزشيبا توجه به ا ،نيهمچن

همچ ون   ييه ا  ها نه، مؤلف  يباشند  ييهدف نها ينکه در راستاير است و وابسته به اياف متغاهد

ز وج ود دارد و ممک ن اس ت در    ي  وان ات ن يش در حيت ک ه کم اب  يو رض ا  يد، شاديآرامش، ام

انس ان   يق  يت، ب ا کم ال حق  ي  حاصل شوند که در نها ييها هويناقص، به شطور   بهمدت و  کوتاه

ق رار   يس المت معن و   ياص ل  يها خصمطلق، به مثابة شاطور   بهانند تو مينتضاد داشته باشند، 

 .رنديگ

ب ر  خود اوست و از آنجا ک ه انس ان    ياريم، کمال انسان در گرو افعال اختيگفتچنان که اما 

ش و ينش، گ را يو در واقع، سه مبدأ ب کند ميخود  مل  يها ييها و توانا شيها، گرا نشيباساس 

 ةيانس ان، تنه ا در س ا    ي، س المت معن و  دهن د  م ي ل ياو را تشک ياريتار اخترف ي، مبادييتوانا

 يد ب را يسالمت با يها خصو شا شود مين يتأم ييش و تواناينش، گرايسالمت از هرسه جهت ب

 .ن شوندييهر سه جهت تع

و  ه ا  قابلي ت را از  يل انسان از دو بعد روح و بدن، و مراتب و شئون گوناگون انسان، ويتشک

 ست، بلکه همهيهوده نيلغو و بها  آن ک ازي چيبرخوردار ساخته است که ه يمتنو  يادهااستعد

انس ان   يق  يدر وصول او به کمال حق ينهاده شده و همگ يدر و يحکمت اله يبه مقتضاها  آن

انن د انس ان را ب ه س عادت و     تو م ي ابن د،  يمتناسب و متعادل رشد طور   بهر دارند و چنانچه يتأث

ط ور    ب ه د همه ابعاد سالمت يسالمت انسان، با ي، برابدين ترتيب. رهنمون شوند يقيکمال حق

 يها هد همه مؤلفيز باين ين سالمت معنويتأم يگر، برايد ياز سو. هماهنگ در نظر گرفته شود

 .ابنديبه صورت متعادل و هماهنگ رشد  يمؤثر در سالمت معنو

ل يت فض ا ي  ، تقوياند با خودسازتو يمست، و يش نيب يخود، فرد يگرچه هر انسان به خود

ت ي  و تثب يرو ا در  وض، ب ا دنبال ه  يببشد  يخود، وجودش را تعال ةو رفتار مثبت دربار ياخالق
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ن با همه انواع موجودات در ارتباط است ي، خود را به انحطاط بکشاند، اما او همچنيل اخالقيرذا

به  بارت . ر دارنديا انحطاط او تأثي يدر تعالز ين دهد ميانجام ها  آن که در ارتباط با ييو رفتارها

خداون د   يعنيش، يخو يبا مبدأ هست يدائم ي، ارتباط وجوديگر، انسان  الوه بر ساحت فرديد

و اطا  ت   کند ميافت يها را از او در ر نعمتيز سايخود و ن يکه تمام هست يدارد، به طور متعال

دارد و  ياجتم ا   يانسان زن دگ  ،نيهمچن. دارد مير مستقيا سقوط او تأثي يت او در تعاليو معص

 يه ا  يه ا، کاس ت   و با تعامل با آن کند ميبرقرار  يدر جامعه روابط ها انسانر يق، با ساين طرياز ا

 ةن  يله، زمين وسيبد و کند مين يخود را تأم يو معنو يماد يها يازمنديخود را برطرف کرده، ن

ان د  تو م ي ز ي  گ ران ن يد يکه برا سازد، چنان ياهم مخود را فر ياز استعدادها ياريبس ييشکوفا

ج ان،   يع ت ب   يرام ون خ ود، ا  م از طب   يع ت پ يانسان با طب ،نيهمچن. فا کندين نقش را ايهم

نوع تعام ل و  . رديذپ مي ريتأثها  آن از و ر گذاردهيتأثها  آن وانات در تعامل است و برياهان و حيگ

اند بر سالمت او تأثير مثبت يا منف ي بگ ذارد و   تو مي ها انسانرفتار انسان با خود، خدا، طبيعت و ساير 

ابعاد سالمت، از جمله در سالمت معن وي، باي د ب ه  وام ل و ش رايط م ؤثر در        ة، در همبدين ترتيب

ي چهارگانه الهي، فردي، اجتما ي و طبيعي توجه ک رد و ني ز باي د در    ها ساحتيک از  سالمت در هر

با توجه به ت زاحم مرات ب   ، همچنين .سالمت معنوي را شناسايي کردي ها خصشا ها ساحتهمه اين 

ه اي   الم م اده اس ت و موان ع       شئون مبتلف انسان در بسياري از م وارد ک ه برخاس ته از ت زاحم     و

گوناگون دروني و بيروني که بر سر راه تکامل انسان وجود دارد، انسان س الم باي د بتوان د ب ا ش ناخت      

وصول به اين ه دف و ام ور م زاحم ب ا آن را شناس ايي ک رده و ب ا وج ود         درست هدف نهايي، موانع 

 .تر به هدف نهايي، در مقام  مل، به رفع موانع اقدام کند و گزينه برتر را ترجي  دهد گرايش قوي

د تنه ا فرم انبردار   ي  ، بايعيت تش ر ي  د در ربوبي  توح يدگاه اسالم، به مقتضاياز د ،نيهمچن

بن ده ب ودن انس ان در براب ر     . اوس ت  يخداوند متعال، اطا ت و بندگخداوند بود و راه تقرع به 

درب ارة خ ود، اف راد     يفيکه ش امل وظ ا   يتيدارد، مسئول يدر پرا ت در برابر او يخداوند، مسئول

ت فرد ينکه ارزش کار،  الوه بر نوع کار، به نيتوجه به ا با ،نيهمچن. شود ميز يعت نيو طب گريد

را  يف ه بن دگ  يد نسبت به خداوند، وظيدارد، انسان  الوه بر آنکه با يتگز بسياز انجام دادن آن ن

و ب ه   يت اله  ي  زه و نيعت، با انگيگران، و با طبيش را با خود، با ديست رفتارهايبا يانجام دهد، م

 يابي  ارز ي، برابدين ترتيب. اوست به انجام رساند ةکه از جانب خداوند بر  هد يتي نوان مسئول

از  يع  يو طب ي، اجتما ي، فردياله يها ساحتدر را انسان  يست رفتارهايبا يم، يسالمت معنو

و  يش  ي، گراينش  يب يز مب اد ي  و نها  آن از انجام دادن ياله ةزيجهت نوع رفتارها و از جهت انگ

 يو مب اد  ياري  اخت يبه همه رفتارها يگر، سالمت معنويبه  بارت د. ردک يابيارزها  آن يتوانش

 .مربوط استها  آن در يمتعال يکرديد رواز جهت وجوها  آن



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 28

حکمت بالغة خ ود، هم ه موج ودات را ب ه      يکه به مقتضا گونه همانگر، خداوند يد ياز سو

ل ب ه س عادت و   ي  ن يکه ب را  ها انسانت را دربارة ين هداي، اکند ميت يهدا هستيکمال شا يسو

هس تند، ب ا فرس تادن     يله  ا ييازمند راهنمايکمال خود،  الوه بر  قل و تجارع محدود خود، ن

را  ه ا  انس ان ف گون اگون  يکه در آن وظ ا ( ين آسمانيد)امبران و نشان دادن راه سعادت بشر يپ

ب ا بعث ت حض رت    . ل فرم وده اس ت  ي  امبران تکمي  پ يت ب را يز با قرار دادن واليان کرده، و نيب

ت ا   ه ا  انس ان  ةمه يجانبه برا م، راه سعادت همهير قرآن کريناپذ فيو نزول کتاع تحر (ص)محمد

ده يامبر خاتم در اس الم ب ه کم ال رس     يبا پ ين الهين شده و ديين جهان، تعيدر ا يان زندگيپا

ش از يت ک ه پ   يبشر يت بر مردم و الگو بودن براين و والين دييامبر اسالم، تبياست و پس از پ

در زم ان  و فت ه،  ق رار گر ( امامان معصوم) ينان ويامبر اسالم بود، بر  هدة جانشين از شئون پيا

ت بر م ردم ب ه   ين، و منصب والين به فقها و دانشمندان دين دييفة تبيبت امام دوازدهم، وظيغ

د راه س عادت  ي  لزوم اطا ت خداوند، مردم بابر اساس ، بدين ترتيب. ه سپرده شده استيفق يول

ط، يواجد ش را  يفقها بت امام، با استفاده از اجتهاديامبر اسالم و ائمه اطهار، و در زمان غيرا از پ

ب ت  يامبر اسالم، و ائمه اطه ار، و در زم ان غ  ياطا ت پچنان که ند  يم آن بزرگواران بجوياز تعال

  س عادت و  ي، شناخت راه ص ح بدين ترتيب. ز بر همه مردم الزم استيه نيفق يامام، اطا ت ول

ب ه ح د   ي ابي   ستدط حصول کمال و يمان و  مل مطابق با آن، از شرايش به آن و ايکمال، گرا

ل به سعادت و کمال را ين يط الزم برايد همه شراينصاع ارزش است و از آنجا که انسان سالم با

ش الزم را يآن، ش ناخت و گ را   ين اسالم و راه فه م احک ام فر     يد نسبت به ديداشته باشد، با

سالمت  يها خصان شيي، در تعبدين ترتيب. ز به متابعت از آن التزام داشته باشديداشته،  مالً ن

ت از ي  ن و تبعي  ب ه احک ام د   يش به آن و التزام  مل  ين حق، گرايست شناخت ديبا يم يمعنو

 .ت لحاظ گردديوال

ش ي، گرايو حصول ينش و  لم حضوري، ا م از بياريفعل اخت ينکه مباديبا توجه به ا ،البته

مبتل ف اس ت، و ب ه تب ع،      مراتب ي، دارايرونيط بياز امکانات و شرا يز برخورداريو ن ييو توانا

ن ي ي ن جه ت، پ س از تع  يو بددارد  يز مراتب گوناگونين يدارد، سالمت معنو يز مراتبيارزش ن

ز از آنج ا ک ه   ي  ن. ک رد  يگي ر  اندازهرا  ياز سالمت معنو يزان برخورداريست ميبا يم ها خصشا

 ة م ل کن د، دامن     ان د تو ميو امکانات خود  ييز توانايش و نيگرا شناخت، ةهرکس تنها به انداز

ا ي  ن ح ق  ي  ک ه در ش ناخت اص ل د    ين، کس ان يز محدود است و بنابرايت او نيف و مسئوليتکل

ا  مل مطابق آن، قصور داشته باشند، چنانچه در حد شناخت و ت وان خ ود  م ل    يات آن يجزئ

انس ان از جه ت    ي، س المت معن و  ب دين ترتي ب  ابن د و  ي م ي از کمال دست  يکنند، به درجات

ک ه در   يمث ال، کس    يب را . اس ت  ز متف اوت ي  ، بسته به وسع افراد نييش و توانايراشناخت، گ
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ن حق تالش کرده و بدان موفق نشده است، اما مط ابق  ق ل و در  خ ود از آنچ ه     يشناخت د

 ياز س المت معن و   يا ش و متابعت حق، از درجهيافته متابعت کرده است، به لحاظ گرايدرست 

رغ م   ب ه ک ه   يکس   يدارد، ول ياساس ينش درست، ضعفيجهت ب برخوردار است، گرچه قطعاً از

ه يچ  متابعت از آن نداشته، بدان  مل نکرده است، طبعاً از  يبرا يزه کافين حق، انگيشناخت د

 .را ندارد يسالمت معنو ياز جهات مزبور، حد نصاع الزم برا يک

ج رش د  يت در  به يعيطب طور  بهبودن  الم ماده  يجيتدر يانسان به مقتضا ،نکهيگر ايد ةنکت

ن اساس، امکان ات  يبر ا. در نظر گرفت يبيرا هرچند تقر يرشد او مراحل يان براتو ميو  کند مي

 ا ح د نص اع  ي  سالمت  يها خصست و شايکسان نيدر مراحل گوناگون رشد  ها انسانط يو شرا

س ته ب ه آنک ه    ز بين مراحل نيخود ا ،البته. مراحل گوناگون رشد متفاوت خواهد بود يبراها  آن

مثال، تعداد و طول مراح ل رش د    يبرا. اند م، متفاوتيکن مي يابيا جزء سالمت را ارزيکدام بعد 

 .ستنديکسان نيلزوماً  يو معنو يجسمان

در ذارن د،  گ ميا ين دنيدر ا يپا به  رصه زندگ ياله يبا فطرت ها انساننکه همه يبا توجه به ا

دن به کماالت يگر سبن، استعداد رسيرخوردارند و به دب ياز سالمت معنو يهمه از سطحابتدا 

ش از تول د و  يکه پ يطياز شرا يبرخورداربر اساس زان آن را يان متو ميرا دارند، گرچه  يمعنو

ر يج انسان تحت تأثيتدر به ،اما. ن کردييفراهم شده تعها  آن يق پدر و مادر براياز طرخصوص  به

ا آن را ب ه  ي  ده يببش   يار، وجود خود را تعالياند با اختتو مي زيرد و نيگ مي وامل گوناگون قرار 

ت ي  ز اهمي  ن يس المت معن و   يارياخت يمباد يابين مرحله است که ارزيانحطاط بکشاند و از ا

 يه ا  قابلي ت مشتر  و  يها يژگيوبه رغم  ها انساند توجه داشت که يبا ،نيهمچن. ابدي ميژه يو

ط، وراث ت  ياز مح يها دارند که ناش تيدر ظرف ييها فاوتمراحل رشد، ت يکه به مقتضا يمتفاوت

 .ز توجه داشتيها ن ن تفاوتيد به اي، بايسالمت معنو يابين، در ارزينهاست و بنابرايو مانند ا

. 

 معنوي سالمت گانه پنچ مباني. 4

 :پردازيم گانه سالمت معنوي مي در ادامه به توضي  مباني پنچ

 

 يشناخت معرفت نيمبا :اول مبحث

 نامحسوس امور شناخت امکان. 1

فه م   يتنه ا راه معتب ر ب را    1اني  گرا و تجربه 1انيگرا سح. استشدني شناخت امور نامحسوس 

                                                                                                                                        

1. Empiricists. 
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، يا وح  ي  گر، مانند  ق ل  يد ي، چنانچه از راهبدين ترتيبنند و دا ميها را حس و تجربه  تيواقع

شان، هرگون ه  ياز نظر ا. ننداد ميد، آن را نامعتبر يبه دست آ ينامحسوس، معرفت يموجود ةدربار

 .پذيرفتني نيستت وجودشان يفيا کيوجود امور نامحسوس  ةدربار يمعرفت

 يل  يگ ر معرف ت، دل  يد يها ها تبار را يانند بر نفتو ميان اساساً نيگرا ان و تجربهيگرا اما حس

. س ت يتبر نشان معيدگاه اينبواهد بود و از د يا تجربي يطبعاً حس يلين دليرا چنياقامه کنند  ز

ن سبن يجه اينتپذيرفتني نبودن دانان مسلمان،  الوه بر آنکه  لسوفان و منطقيگر، فيد ياز سو

ک ه ه م روش    دهن د  مينشان  5ند،کن ميرا که انحصار موجودات در امور محسوس است، اثبات 

 يق ب ه وج ود محسوس ات، ب ه  ق ل و اس تدالل  قل        يو هم تصد 5وابسته به  قل است يتجرب

ن ي ي ز قاب ل تب ين يو تجرب يحس يها فتو با انکار ا تبار  قل، در واقع، ا تبار معر 4د استازمنين

ان وجود موجودات نامحسوس را اثبات کرد، و هم تو ميرش ا تبار  قل، هم ينبواهد بود، و با پذ

 .رفتيق نامحسوس پذيکشف حقا يرا برا يا تبار وح

نامحس وس، همچ ون خداون د و     يموجودات لسوفان مسلمان، با ا تقاد به وجوديف ،نيهمچن

، ن ه تنه ا   يفلس ف  يسشنا انسانو  يشناس يها، در مباحث هست ز اثبات وجود آنيروح انسان، و ن

 .دهند ميامکان، بلکه وقوع شناخت نسبت به امور نامحسوس را نشان 

م ن اس ال ي  معتق دات د  ةي  و معاد که از اص ول اول  ين مبنا، وجود خدا، وحيرفتن ايبدون پذ

 يان تلق  ت و  م ي ج ه، ن ينب وده و در نت پ ذيرفتني  ز وجود روح، و کمال و س عادت آن،  ياست، و ن

 .دگاه اسالم داشتيانسان از د ياز سالمت معنو يدرست

 

 حصولي و حضوري به علم تقسيم. 2

رد ي  گ ميا بدون واسطه به خود معلوم تعلق ي لم،  .اند يحصول يو برخ يحضور ها فتمعر يبرخ

ک ه   يزي  ا آنک ه   الم ب ا واس طة چ    ي  ، ش ود  مي الِمْ منکشف  يم برايمستقبه طور و وجود آن 

. ش ود  م ي از معلومْ آگاه  شود ميده ينام يا مفهوم ذهنيگر معلوم است و اصطالحاً صورت  انينما

، در  ل م  ب دين ترتي ب  . ن د يوگ م ي « ي لم حص ول »و قسم دوم را « ي لم حضور»قسم اول را 

                                                                                                                                        

1. Experimentalists. 

 .9ص  ،5 ات، جيه، اإلشارات و التنبسينا ابن:  .ر.  

مص باح  تق ي    محم د 96 ، صالتحص يل ، همني ار   ب517و  516ص  ،1ج ، اإلشارات و التنبيهات، سينا ابن:  .ر .5

 .541 559و ، 151 151، 111 111ص  ،1 ، جآموزش فلسفه، يزدي

ن يمحمدحسسيد   498 ص ،5 ، جاألسفار، يشيرازال دين  صدرال148و  88،  68 ، صالتعليقات، سينا ابن:  .ر. 4

 .559 ص ،1 ، جآموزش فلسفه، يزديمصباح تقي   محمد5فصل ، 11، مرحله ، ييطباطبا
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 ي،  لم ما به معلوم، صورتي، همان خود معلوم است، اما در  لم حصول،  لم ما به معلوميحضور

 .از معلوم است، نه خود آن يذهن

ب راي  ا ي  آنکه از وجود خود  يبرا يعنيمان از قسم اول است   ي لم ما به خود و حاالت درون

ت خود م  بلکه خود و حااليندارها  آن به تصور يازيم نيد خود آگاه شويو ام ياز حالت شاد مثل

د توجه داشت ک ه  يبا ،البته. ميکن مي« شهود»را ها  آن م و به اصطالح،يابي ميم يمستق به طور را

به خود، همان وجود در  کننده اس ت، وگرن ه  ل م م ا ب ه       ي، در  لم حضور«خود»مقصود از 

، يرون  ير موجودات بيآن، که مانند  لم به سا يبدن خود و اجزا يها يژگير ويشکل و سا رنگ و

 .ستين يرد، حضوريگ ميشکل  يم ذهنيو با واسطه مفاه يادراک يبا ابزارها

در   ير ابزاره ا و ح واس ظ اهر   يدر مقابل،  لم ما به هر آنچه که با چش م و گ وش و س ا   

دن درخ ت، خ ود   ي  س ت ک ه ب ا د   يهستند، و مثالً چنان ن ياز  لوم حصول ييها هم نمونيکن مي

از آن در ذه ن م ا    يم  بلک ه ص ورت  يواسطه در  کن   يا بابد و آن ريدرخت در ذهن ما تحقق ب

 . ميشو يخود، آگاه م از رونيبندد و با واسطة آن صورت، از وجود درخت ب ينقش م

، ش ود  ميحاصل  يخاص يابزارها و قوا يريهمواره از راه بکارگ ينکه  لم حصوليبا توجه به ا

از راه ش هود حاص ل    ي ل م حض ور   نديوگ ميسه کرده، يمقا يرا با  لم حصول يگاه  لم حضور

 ياف ت درون   يس ت  بلک ه هم ان    ين يد دانست که مقصود از شهود، مشاهدة حسياما با. شود مي

 . شود مياست که بدون واسطه و ابزار انجام 

 ب ه اس تدالل ب ر وج ود     يازي    روشن است و ن  يو حصول يوجود هر دو قسم  لم   حضور 

ز از ن وع  ل م   ي  ن يم ذهنيها و مفاه  لم ما به خود صورتد توجه داشت که يبا ،اما. ستينها  آن

م است، ام ا خ ود   يق وساطت مفاهياز امور، از طر ياريگرچه  لم ما به بس ،يعنياست   يحضور

 يگ ر ياز ب ه مفه وم د  ي  م، نين مف اه ياز خود ا يآگاه يم و برايابي ميم را نزد خود حاضر يمفاه

 .ميشد يز آگاه نميچ چيچگاه از هيو هآمد  يش مين بود، تسلسل پيست، و اگر چنين

، يم ذهن  ي،  الوه بر  لم به خود،  لم به حاالت خود، و  لم به مفاهيشناس در دانش معرفت

، ينفس ان  ي ل م ب ه ق وا   : ان د از   بارتکه اند  هبرشمرد ي لم حضور يز برايرا ن يگريق ديمصاد

، مانند اراده و تفکر،  ل م  ل ت   واسطه خود ي،  لم به افعال بيو حرکت ي، فکريحس يمانند قوا

  آنک ه م ا   يتوض  . ببش خود يببش به معلول و مبلوق خود، و  لم معلول به  لت هست يهست

ز ب دون  ي  م، نيش و  يواس طه آگ اه م     يد، بيو ام يخود، مانند شاد يهمچنان که از حاالت درون

از ب ه  ي  جه ت، ب دون ن   نيم و به هميو مانند آن را دار ييو شنوا يينايب ةم که قويابي ميواسطه 

ک ه اراده   يهنگ ام  ،نيهمچن  . ميکن ميفاده استا ه آنن قوا، از ابتدا از يآموزش نسبت به وجود ا

م خ ود، ب دون واس طه مطل ع     يم، از خود اراده و تصميريگ يم ميتصم يم و بر انجام کاريکن مي
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چ يداوند بدون ه  ن، خيز، مبلوق با تمام وجودش در حضور خالق خود است و بنابراين. ميشو يم

دارد و از آنج ا ک ه معل ول در     يه ا،  ل م حض ور    از مبلوقات خود آگاه است و به آن يا واسطه

ز يان گفت اگر معلول نتو ميه است، يدو سو يببش خود است، و حضور، امر يحضور  لت هست

ا ببشِ خود ر ي لم داشته باشد، وجود  لت هست يزيهمچون انسان بوده، بتواند به چ يموجود

 1.ابدي ميخود، بدون واسطه  يت وجوديبه اندازة ظرف

از ه ا   آن را دري  ان د  ز  ياز ن وع  ل وم حص ول    يو تجرب ي، نقلي لوم  قل ةگر، هميد ياز سو

ن يس ازد و ب د   يم   يحض ور  يها هافتيکه ذهن از  يميز مفاهين. شود مياستفاده  يم ذهنيمفاه

ردازد، از ن وع  پ   م ي  گران به گفتگوين باره با ديا در ايشد ياند يم يآن  لوم حضور ةله درباريوس

انتق ال   يستند و تنها راه برايقابل انتقال ن ي، خود  لوم حضورترتيب بدين. هستند ي لم حصول

است تا ب ه   يو وارد ساختنشان به حوزة  لوم حصولها  آن از يحاک يم ذهنيها، ساختن مفاه آن

 .گران منتقل شونديم به ديلت دارند، آن مفاهم داليمانند زبان، که بر مفاه يابزار ةليوس

ن مورد يکه پس از ا« يمراتب  لم حضور»و « ي لم حضور يريخطاناپذ» ين مبنا، براياز ا

ن يت ر  مه م از  يکيبه  نوان  ي  ا تبار وحيتوض ،نيهمچن. شود مي، استفاده شوند ميبحث واقع 

ج ه ب ه وح دت  ل م و معل وم در  ل م       ن مبنا وابسته است، و ب ا تو يبه ا ينيمعرفت د يابزارها

اس تفاده   يختشنا انسان يانسان در مبان يقين کمال حقييتب ين مبنا برايان از اتو مي، يحضور

 .کرد

 

 حضوري علم خطاناپذيري. 3

بدون واس طه اس ت ک ه در     ي،  لميم  لم حضوريگفتچنان که  .ر استيخطاناپذ ي لم حضور

ابد، و از آنجا که در ي يق مفهوم معلوم از آن آگاهينکه از طرابد، نه آي يآن،  الم خود معلوم را م

را خط ا  ي  خطا معنا ن دارد  ز  ين  لميز هستند، اساساً در چنيک چي،  لم و معلوم ي لم حضور

قاب ل ف رض اس ت     يي دم مطابقت  لم با واقع معلوم است و در جا يقت، به معنايدر مقابل حق

باشند، فرض   دم مطابق ت    يکيکه  لم و معلوم  يصورت ز باشند  اما دريکه  لم و معلوم دو چ

از  يک  ين، يبن ابرا . ب ا خ ودش اس ت ک ه معن ا ن دارد       يزي   لم با معلوم، فرض  دم مطابقت چ

ر ي، خطاناپ ذ ش ود  م ي اس تفاده  از آن  يشناس که در دانش معرفت يمهم  لم حضور يها يژگيو
                                                                                                                                        

 ، 6 و ج 411 ص ،5 ، جاألس فار ي، ازش ير ال دينص درال :  . لم حضوري و حصولي، ر ةبراي توضي  بيشتر دربار. 1

، 5و ج ،  84و  85 پ اورقي ص ، 1، ج اص ول فلس فه و روش رئاليس م   س ين طباطب ايي،     سيد محمدح161 ص

ه ليق  و تع 527 و 526 و ص، 196 و 192 ص ،5، ج الحکم ة  نهاي ة همو،   يمطهرمرتضي از  46 52 پاورقي ص

 .178 171 ص ،1 ، جآموزش فلسفهي، يزدمصباح تقي   محمدييزدمصباح تقي از محمد 592و  521
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 1.ن گونه  لوم استيبودن ا

 

 يحضور علم مراتب. 4

 يستند  بلک ه گ اه  يکسان نياز نظر شدّت و ضعف،  يحضور يها  لم .دارد يمراتب يور لم حض

 ياب د، ول   ي يبرخوردار است و به ص ورت آگاهان ه تحق  ق م      ي، از قوّت و شدّت کافي لم حضور

 . ديآ يناآگاهانه در م يآگاهانه و حت  مهيرنگ است و به صورت ن ف و کميهم ضع يگاه

گاه معلول اختالف مراتب وج ود ش بص در  کنن ده اس ت       ،ياختالف مراتب  لم حضور

ت ر و   فياش ض ع  يتر باش د  ل وم حض ور    في، ضعيهر قدر روح انسان از نظر مرتبه وجود يعني

ت ر   تر و آگاهان ه  آن کامل يتر شود  لوم حضور اش کامل يتر است و هر قدر مرتبه وجود رنگ کم

 1 يمبن ا )« مرات ب داش تن موج ودات   » ياست بر دو مبن ا  ين مطلب، مبتنين اييتب. شود مي

 (.يختشنا انسان 2 يدر مبنا)« روح انسان يمراتب طول»ن يو همچن( يشناخت يهست

 ياند در شدت و ضعف  ل م حض ور  تو ميز ين، مراتب توجه شبص در  کننده ني الوه بر ا

اب د،  ي يم   يبرد و درد خ ود را ب ا  ل م حض ور     يکه از درد، رنج م يماريب مثلبراي . مؤثر باشد

  و کن د  م ي گر شدّت درد را در  نيد کند ميبه او توجه ند و يب يرا م يزيکه دوست  ز يهنگام

ر امور ندارد، درد خود را با يبه سا يک که توجّهيخصوص در شب تار و به ييبر  کس، موقع تنها

 .که  ل ت آن، شدّت توجّه است کند ميشتر در  يشدّت ب

آن م ؤثر باش د، م ثالً انس ان در      يذهن يرهاياند در تفستو مي ياختالف مراتب  لم حضور

ن  ل م، ارتب اط   يشتن دارد ممکن است در اثر ضعف ايبه خو ينکه  لم حضوريه با ايمراحل اوّل

ق ت وج ود او   يجه، بپندارد ک ه حق يتصوّر کند و در نت« تيني  ةرابط»خود را با بدن به صورت 

از  ل م   يت ر  ک ه مرات ب کام ل    يهنگام ياست، ولمربوط به آن  يها هديا پدي ين بدن مادّيهم

ن يگ ر چن   ياف ت د يک ه روح او تکام ل    يگر، هنگ ام ياو حاصل شد و به  بارت د يبرا يحضور

ک ه   ش ود  م ي انسان ب ه خ ودش، موج ب     يضعف  لم حضورهمچنين، . هدد نمي رخ ياشتباه

 ير ب را ير  نکنند و ن اگز د يخود را به روشن يها قابليتها و  يمند از توان ياريافراد، بسبيشتر 

 . رندياز تجربه کمک بگها  آن کشف

 ي ل م حض ور   يش، به ن و  يدگار خويان گفت انسان، نسبت به آفرتو مينکه يبا ا ،نيهمچن

                                                                                                                                        

از مرتض ي مطه ري، و    58 پ اورقي ص ، 5، ج اصول فلسفه و روش رئاليس م طباطبايي،  سينمحمدحسيد :  .ر. 1

 ه ايي  بههش  ي،  ل م حض ور   ي ري البته درباره خطاناپ ذ . 172 ص ،1، ج آموزش فلسفهمحمدتقي مصباح يزدي، 

پاس     ه ا  آن خ ود ب ه   ياست و در جا ليحصو  لمبا  ياز اشتباه گرفتن  لم حضور شينا گيمطرح شده که هم

 .(178 176 ص ،1 ، جآموزش فلسفه:  .ر) داده شده است



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 64

ن  لم به ص ورت  ي، ايز در اثر توجّه به بدن و امور مادّيو ن يوجود ةدر اثر ضعف مرتب يدارد، ول

ب ه   ياحساس وابستگ ياجماالً نو  ها انساننکه  موم يبا ا ن جهت،يد، و به هميآ يناآگاهانه در م

ابند و او ي مين يبه روشناند  هبدان وابست يقيحقبه طور را که  يموجود يها يژگيدارند، و يزيچ

دل ها  آن ند و بهکن مياز دراز يها دست ن جه، بدانيرند، و در نتيگ ميگر اشتباه يرا با موجودات د

ن خط ا، ب ه اس تدالل و  ل وم     ي    ايتص ح  يندارند، و ب را پ مي خود يدارا خها  آن سپارند و يم

 يت توجّهات قلبيو تقو يبا تکامل روح و کاهش توجّه به بدن و امور مادّ ،امّا. از دارندين يحصول

رس د ت ا آنج ا ک ه      يم ياز وضوح و آگاه يبه مراتب ينسبت به خداوند متعال، همان  لم حضور

 5«1»: ديوگ مي

 يآن در  لم حضور ةن درجي، باالتردارد يدرجات ين مبنا، گرچه سالمت معنويبا توجه به ا

 .شود ميز نسبت به خداوند متعال حاصل ين ربط بودن همه چيو   يکامل به فقر وجود

 

 حصولي علم ابزارهاي. 5

ت و ت واتر از  يستدالل، تجربه، مرجع، و انواع ااند ي لم حصول ياصل يال و  قل، ابزارهايحس، خ

ص ورت   يخاص   يق ابزارها و ق وا يد آمدن مفهوم در ذهن، از طري موماً پد .يفر  يها هجمله را

 يم، هنگ ام يکن   م ي دا يء زردرنگ پيدن شيکه از احساس د يمثال، مفهوم خاص يبرا. رديگ مي

ن ص ورت،  ي  در ا. ردي  ار بگ، ابزار آن را که چش م اس ت ب ه ک     يينايبة د که قويآ ميد يدر ما پد

مناسب، ف راهم باش د،    ةو فاصل يل نور کافيء، از قبيدن آن شيد يط الزم براير شرايچنانچه سا

. دي  آ ميد يپد شود ميده ينام« يتصور حس»که  يو در ذهن، تصور خاص شود ميده يء ديآن ش

 . ورندآ ميد يا پدر ياز تصورات حس يمناسب خود، انوا  يز با ابزارهايه نگان پنجر حواس يسا

اب د، ب ه   ي م ي را  يه تصورات حسياست که شب يگريد ةلسوفان، قويال، به اصطالح فيخ ةقو

. هس تند  يادآوري  ، قاب ل  يرون  يبا محسوس ات ب  يحس يکه پس از قطع ارتباط ابزارها يا گونه

را  يدي  ، ص ور جد ياليخ يجزئ يها ب صورتياند با ترکتو ميل خود يتب ةذهن با قو ،نيهمچن

ج اد  يدار ا ب ال  يخ اص، ص ورت اس ب    يا ب صورت اس ب و پرن ده  يخلق کند، مانند آنکه از ترک

ز ي  ، و ني، همچ ون ش عر و نقاش    يهن ر  يها نشياند منشأ آفرتو مي، يت ذهنين قابليا. کند مي

 .باشد يطراح

ژة ي  ، کار ويدر انسان است که بنا بر اصطالح  لوم فلسف ي لم حصول يگر ابزارهاي قل از د

                                                                                                                                        

 (.ع)فرازي از د اي  رفه منقول از امام حسين. 1

 .178و  177 ص ،1 آموزش فلسفه، ج:  .ر. 5
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ب ي  ل و ترکي  ، و تحليم کل  يب مف اه ي  ه و ترکي، مانند مفهوم انسان، تجزيم کليدر  مفاهآن 

ان د  تو م ي ، ياز موارد خاص و جزئ يم کلي،  قل،  الوه بر انتزاع مفاهبدين ترتيب. است ها هگزار

ن ة  يه ا، زم  ب آني  ا با ترکيل کند، ي، تحليمفهوم يار دارد به اجزايرا که در اخت يا يم کليمفاه

، ه ا  هب ان واع گ زار  ي  ان د ب ا ترک  تو م ي چنان که د، يرا فراهم نما( ديجد يمفهوم يمعرف)ف يتعر

ت ل معرف  يگران را در تحصيله، دين وسيز بديابد، و نيد معرفت يجد يا هياستدالل کند و به قض

 .اي جديد ياري نمايد به گزاره

 يبرا ،البته 1.دانست ال و  قليان حس، ختو ميرا  ي لم حصول ياصل ي، ابزارهابدين ترتيب

ن ابزارها ياز ا يکيا يم يمزبور استفاده کن ياز ابزارها يبي، ممکن است از ترکيکسب  لم حصول

 ل م   يفر    يها همزبور را را يها هان راتو مين صورت، يم که در ايريخاص به کار بگ يرا به شکل

 ياز استدالل  قل   يکل ل، خود، سه نوعياس، استقرا و تمثيمثال، ق يبرا. محسوع کرد يحصول

ز استفاده ين ياس است که در آن از مقدمات حسياز نوع ق ي قل ياستدالل« تجربه»ز ين. هستند

 .شود مي

ل  ل م و  يتحص ياست که در آن برا ي لم حصول يها هگر رايز از دين 5(تهياثور)« تيمرجع»

کسب  لم ب ه موض وع،    ي، بدون آنکه براشود مياستناد  ينظر صاحب يک نظر، به رأيرفتن يپذ

م، مانند آنک ه  يم استفاده کنيمستقبه طور نظر استفاده کرده است،  که آن صاحب ياز همان راه

ز، در ي  ن راه ني  ا. ميبه نظر پزشکان استناد و به آن ا تماد کن ها يماريدانستن راه درمان ب يبرا

نظ ر و مرج ع م ورد    شبص صاحب  ياست، که در آن، رأ ياستدالل  قل يواقع، استفاده از نو 

ق ا تماد به ق ول  ي، که از طريبيع تاري لم به وقا. شود مي يا تماد، درست و مطابق با واقع تلق

 يکه کس   يق ا تماد به شهادت شاهدان، و  لم به خبري،  لم از طرشود مينگاران حاصل   يتار

از  ياريب ه بس    ز  ل م ي  ن. ن ن وع اس ت  ي  ق ا تماد به ناقل خب ر از ا ياز طر کند ميما نقل  يبرا

                                                                                                                                        

، التحص يل ، بهمنيار:  .ر)اند  اي مستقل براي ادرا  معاني جزئي دانسته ي، وهم را نيز قوهيفيلسوفان مشا ،البته. 1

اإلش ارات و  م ن الف ن الس ادس  هم و،      ةالرابع   ة، الفصل الثالث من المقال  بيعياتالط: الشفاء، اسين   ابن786 ص

 ص ،5، ج األس فار ي، ازش ير ال ينصدرالد:  .ر) داند نميمستقل  يا   اما مالصدرا آن را قوه( ص ،5، ج التنبيهات

عليق  ه  الم  ه طباطب  ايي  و  ، ت565 ص ،5، ج هم  ان:  .ني  ز ر(. 551   512، ص 8 و ج، 217و  565و  561

حس ين طباطب ايي،     و محم د 68   62 زاده در ص تعليقه استاد حسن، 2 ، جشرح المنظومةمالهادي السبزواري، 

ن ح س و  مي ا ، ان مس لمان يش مند از اند خيبرنيز . ييزدمصباح تقي از محمد 561، تعليقه شماره نهاية الحکمه

 ،5 ، جاألس فار ي، ازشيرال ينصدرالد:  .ر. )شمارند ميسن   يکز را اها  آن گذارند و نمي سيتفاوت اسانيز خيال 

 (.طباطبايياز  المه  5، حاشيه شماره 565 ص

2. Authority. 
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ن نوع و يان از اتو مي، شود ميحاصل  (ع)نيق ا تماد به قول معصوميرا که از طر ينيد يها هآموز

 .ن اقسام آن دانستيمعتبرتر

اس تدالل   ين راه ک ه ن و   يدر ا. دانست ي لم حصول يفر  يها هان از راتو ميز يرا ن« تواتر»

ان د، ب ه    افراد آن را نقل کردهبسياري از م که ينک ميدا يپ يا ل  لم به واقعهياست، بدان دل ي قل

. خالف واقع را نق ل کنن د   يتوافق کرده باشند که امرها  آن يم که همگيکن ميکه باور ن يطور

گفتة بسياري م که در آن به نقل يت به حساع آوريمرجع يز نو ين راه را نيممکن است ا ،البته

 .ميکن ميم ا تماد يکه گفت يطيافراد با شرااز 

ن ي  است ک ه در ا  ي، وابسته به ا تبار اموري لم حصول يفر  يها هروشن است که ا تبار را

جة آن، کشف ياست که نت ياستدالل  قل يمثال، تجربه نو  يبرا. شود ميفاده استا ه آناز  ها هرا

د آم دن آن اس ت، و در   يل در پديدة قابل تجربه با  وامل دخيک پديارتباط  ةدربار يکل يقانون

. دة مورد مشاهده دخال ت دارد يافتن  لل و  وامل پدي، يموارد جزئ يحس ةآن،  الوه بر مشاهد

وابسته است به ا تبار  يعنياستدالل،  ةن، ا تبار تجربه وابسته است به ا تبار هر دو مقدميبنابرا

 يس ت در ده را ب ه ي  نکه همه  وامل م ؤثر در آن پد ينکه تا چه اندازه درباره ايو ا يمشاهدات حس

ک ه   يل  يت، وابسته است به ا تبار دليز ا تبار مرجعين. مينان داشته باشيم اطميا کرده ييشناسا

 يب را . کن د  م ي م اثب ات  يکن   مياو ا تماد  يرا که به آرا ينظر صاحب يها هدگايآرا و د يدرست

ا تب ار   زين. شان استياز خطا، پشتوانة ا تبار استناد به اقوال ا (ع)نيل  صمت معصوميمثال، دال

ن خب ر  ينکه تا چه اندازه موجه است احتمال توافق ناقليک خبر، وابسته است به ايتواتر در نقل 

 .ميا ناممکن بدانير قابل قبول يند، غينکه خالف واقع سبن بگويرا بر ا

که در هر مرحل ه،   شود مين مهمْ رهنمون ين مبنا همراه با مراحل رشد، ما را به ايتوجه به ا

ق ي  تعم يمثال، ب را  يرد  برايد بر ابزار متناسب با آن مرحله صورت گيد با تأکيبا يت معنويترب

ن باالتر ک ه ذه ن   يه نمود و در سنيمحسوس تک يها شتر بر مثاليد بيباور کودکان به خداوند با

 .شتر استفاده کرديد از ابزار  قل بياست با ي قل يها م و استدالليافت مفاهيآماده در

 

 (عقل و لخيا حس،) حصولي علوم مراتب. 6

ه، با دقت در نح وة  يروان حکمت متعاليپخصوص  بهلسوفان، يف .است يمراتب يدارا ي لم حصول

اجس ام و   يه ا  يژگ  ي، وياز ان واع  ل وم حص ول    هيچ يککه اند  ه، نشان داديوجود  لوم حصول

گرچه از ام ور  ، شوند ميم حاصل يق احساس مستقيکه از طر يميمفاه يات را ندارند، و حتيماد

ک سلس له  ي  را در  کن د ب ه   ه ا   آن آنکه ذه ن بتوان د   يت دارند و برايو محسوس حکا يماد

ازمن د اس ت، ام ا    يخاص، همچون ا صاع، مغز و مانند آن ن يط ماديز به شرايو ن يات مادي مل
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ر ين د و س ا  کن م ي را اش غال ن  ييس تند، امت داد ندارن د، ج ا    ير نيپ ذ  م حاصل، ببشيخود مفاه

 .اجسام را ندارند يها يژگيو

، از جه ت  کند ميرا در  و انتزاع ها  آن که ذهن يم حصوليان انواع مفاهين حال، در ميبا ا

که  شود مين امر، موجب يات، تفاوت وجود دارد و اياجسام و ماد يها يژگيبه و يکيو نزد يدور

و مش بص   ي، جزئي، مانند موجودات جسمانيمثالً ادرا  حس. باشد يمراتب يدارا ي لم حصول

، ن ه مانن د   ياما ادرا   قل. الزم است يم با موجود جسمانيدر  آن، ارتباط مستق ياست و برا

محس وس از آن، ارتب اط داش ته     ياست، نه هنگام در  آن، الزم است با مص داق  ياجسام، جزئ

ق رار   ار م ا يو مشبص در اخت يجزئ ينکه درکي، حالت واسطه دارند، و با اياليم خيمفاه. ميباش

داش ته   يند ارتب اط حس   کن ميت يها، با آنچه از آن حکا ست هنگام در  آنين يازي، ندهند مي

ب ه   يو دور يک  يرا از جهت نزد ي، چنانچه مراتب در  و انتزاع  لوم حصولبدين ترتيب. ميباش

ال و در ي  خ ةحس قرار خواه د داش ت، س پس مرتب      ةم، ابتدا مرتبيريات در نظر بگيماده و ماد

 .1 قل ةا، مرتبانته

ه ا   آن ادار  يو برا شوند ميافت يم از محسوسات دريمستقطور   به يم حسيدر واقع، مفاه

ز پ س از  ي  برگرفته از محسوسات ن ياليم خيمفاه. فراهم باشدها  آن ط احساسياست شرا يکاف

م يتعم   ،ام ا . ش وند  م ي ب ي  گر ترکيکديل با ياناً با کمک تبيو اح شوند ميساخته  يادرا  حس

مانن د   ه ا،  آن يم  قليبه مفاهيابي  دستبرگرفته از محسوسات و  ياليو خ يحس يم جزئيمفاه

 يم با  لم حض ور يمستقبه طور که  يبرگرفته از امور يم  قليز در  مفاهيها، و ن م رنگيمفاه

ن يش از آن چن  ين اس ت ک ه پ    ي  و غم، وابس ته ب ه ا   يشاد يم کلي، مانند مفاهشوند ميدر  

، در  يبه جهت وجود مراتب مزبور در در  و انتزاع  لوم حص ول . رت گرفته باشدصو يادراکات

. اس ت  يم  قليتر از در  مفاه ساده يالي، و در  امور خياليتر از در  امور خ آسان يامور حس

اس ت   يميب مف اه ي  ازمند ترکيرا نيرد  زيگ ميبعد قرار  ةز در مرتبيمرکب ن يم  قليدر  مفاه

 . اند شدهکه از قبل، ادرا  

ازمن  د تأم  ل و ي، نيو فلس  ف يم منطق  ي، در  مف  اهيم  قل  يان مف  اهي  در م ،نيهمچن  

داش ته باش د ت ا     ييه ا  ن انت زاع يچن يد آمادگيز هست و ذهن مباطب باين يخاص يها هسيمقا

اج دارن د و ب ه   ي  احت يکمت ر  ةس  يک ه ب ه مقا   يميان، مفاهين ميدر ا. را در  کندها  آن بتواند

ک ه   يميتر قابل انتزاع هستند تا مفاه ، راحتياضيم ريمفاه يترند، مانند برخ کيمحسوسات نزد

، «ي ت  ل»، «يور به ره »م ياز دارند و از محسوسات دورترند، مانند مف اه يشتر نيب يها هسيبه مقا

                                                                                                                                        

 .416 ص ،6 ، جاألسفار  و صدرالدين الشيرازي، 554 ص ،5 ، جاإلشارات و التنبيهات، اسين ابن:  .ر. 1
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 .«زمان موجود بي»و «  دالت»

ل در کام   يدگيکه ورز ييها ذهن ي، برايو فلسف ياضير يها ن جهت، در  استدالليبه هم

م يز در  مف اه ي  ن. اس ت  يو نقل   يم را نداشته باشند دشوارتر از در   لوم تجرب  يانتزاع مفاه

 يع  يم م اوراء طب يتر از در  مفاه ، آسانشوند مي، از آن جهت که به محسوسات مربوط ياضير

 .است

د در کنار توجه به مراحل رشد يت، بايو رشد معنو يمزبور، در سالمت معنو يمبنابر اساس 

 يب را . توجه داش ت  يم، به مراتب  لم حصوليد و انتزاع مفاهيت و استعداد افراد در تجريظرف و

را ه ا   آن اند در تو ميه معقول به محسوس، ياز راه تشب يعيو ماوراء طب يل امور  قليمثال، تب

 .تر کند آسان يتا حد

 

 نظري يها فتمعر به عملي يها فتمعر وابستگي. 7

ما دربارة  يها فتاز معر ياريم که بسيندا مي. اند  هوابست ينظر يها فتربه مع ي مل يها فتمعر

 ةرو و ش تاع رابط   ي  ن»ا ي  « جوش د  يگراد م يسانت ةآع در صد درج»نکه يستند  مانند اي مل ن

به  مل مربوط به طور مستقيم  ها فتمعر يست که برخين يگر، شکيد ياز سو. «م دارنديمستق

 ي مل   يه ا  ف ت د کرد از معريا چه بايخوع است  ينکه چه کاريا مثال، دانستن يبرا. شوند مي

ن د و  يوگ م ي ه ا س بن    س ت ياز هس ت و ن  ينظ ر  يه ا  فتبه اصطالح، معر. شوند ميمحسوع 

ن دو دس ته از  ي  ان اي  س ت ک ه م  يام ا چن ان ن  . دهاي  دها و نبايها، با از ارزش ي مل يها فتمعر

گر يک د يک امالً ب ا    يو  مل   ينظ ر  يه ا  فتوجود داشته باشد و معرنفوذ ناپذيري معرفت، مرز 

ا ي  د و سودمند اس ت  يما مف يبرا ينکه چه کاريمثال، دانستن ا يبرا 1.گانه باشنديارتباط و ب يب

                                                                                                                                        

را از مش هورات  «   دالت خ وع اس ت   »از ن وع   ه ايي  هزاراحکام و گ   مين اساليشمندااست که غالب اند گفتني. 1

ت وان در    هايي نمي چنين گزارهاز اند که  ، تصري  کردهنتيجهو در اند  هت قرار داديارا در قبال ضرورها  آن دانسته و

از آن جه ت از مش هورات    ه ا  هگ زار اي ن   ک ه ان د   هک رد  ي   تصرايشان  از خياما بر. کردمقدمات برهان استفاده 

را ه ا   آن ت وان   نم ي ص ورت اس ت ک ه    اي ن   هاست و در به جهت شهرت آنها  آن که ا تقاد به شوند ميوع محس

کن د  ب ه   الوه،     طور يقيني نيز اثبات مي  ها را  قل با برهان و به هان قرار داد، اما برخي از همين گزارهبر ةمقدم

  66 ص ،کت اع البره ان  ، 5، ج المنطق: اءالشف، سيناابن:  .ر)همه اوليات نيز به يک ا تبار از مشهورات هستند 

اي ن   ةو الزم( 547 546 ، صأساس االقتباس، سيطو ينالد صير  ن155 151، ص يينامه  ال دانشهمو، منطق 

. توان در مقدمات برهان استفاده ک رد  هايي  ملي که با برهان  قلي اثبات شوند مي سبن اين است که از معرفت

را ه ا   آن بره ان ب ر   ةو اقام  ي، گونه ادراکات را از سن  ادراکات ا تب ار  يناطباطبايي،  ةمهمچون  ال نيبزرگانيز 

  اي ن  نمي ا  قيمنط تقيممس ةتنها رابطايشان  که کند مي روشنايشان نيز  اما دقت در سبنان. اند ناممکن دانسته
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ز ي  است ک ه ب ا واس طه ب ه  م ل ن      ينظر يها فتموجب سعادت و کمال ما است، از جمله معر

ب ه  ، بدين ترتيب. دارند يواقع ةتوانها پش ، ارزشيشناخت ارزش يبر مبان را، بنايز. شود ميمربوط 

آن است که  يبرا يخوب يبه آن، راهنمايابي  دستانسان و راه  يقيتوجه به کمال حقطور قطع 

 1.ميد گام برداريبا يريم در چه مسيبدان

 پ ذير  ر و اس تدالل يپ ذ  ني ي تب يسالمت معن و  يحفظ و ارتقا يها ، دستورالعملبر اين مبنا

ان از معرف ت ب ه   ت و  م ي ، ين مبنا در مبحث سالمت معنويبا توجه به اگر، يبه  بارت د. هستند

 يه ا  نشي  ر بي، و س ا يخداوند با مبلوقات، راه ارتباط با او، و هدف زندگ ةاوصاف او، رابط خدا و

 .استفاده کرد يسالمت معنو يالزم جهت حفظ و ارتقا يمعرفت به رفتارها يمربوط، برا

 

 ديني معرفت ابزارهاي. 8

،  ق ل، ح س و   ين  يث، ش هود، تجرب ه د  ي، الهام، تحديوح: اند از  بارت، ينيمعرفت د ياابزاره

وصول انس ان ب ه    يمجمو ة معارف الزم برا»ن، که يف مورد نظر از ديبا توجه به تعر .تيمرجع

ببش اس ت، ن ه ص رفاً زب ان      معرفت ين، زبانيان گفت اوالً زبان دتو مي، «اوستسعادت و کمال 

مبتل ف ب ه    يها هو از رادارند  يانوا  ينيد يها فتاً معريل و اسطوره، و ثانيتمثا يان احساس يب

 .نديآ ميدست 

 يو حص ول  يان به دو نوع حضورتو مي، يگر بشريد يها فتز همچون معريرا ن ينيمعرفت د

مسامحه،  يان با اندکتو ميم، ين گفتيش از ايپچنان که ، يدر ببش معرفت حضور. م کرديتقس

                                                                                                                                        

آث ار   يت اس توار و دارا قيق  ر ب ر ح ا تب ا اين  کهاند  هکرد ي تصر، حالاين  و بااند،  شدهدو دسته معرفت را منکر 

، 161، 129 ، ص5، ج اص  ول فلس  فه و روش رئاليس  م طباطب  ايي،  حس  ينمحمدس  يد :  .ر)اس  ت  قع  يوا

گذاري بايد از ب ذر تک وين و    تشريع و قانون، (599 ص ،5، ج الميزان في تفسير القرآن  همو، 554و ، 519 518

با کم ال انس ان   حقيقي  هستند که ارتباطتکاليف  وقوانين همين  و( 65 ص ،1، ج همان:  .ر)وجود رشد يابد 

. شوند که م ال  س عادت در دني ا و آخ رت هس تند      ن ميدر انسا تياخالق و ملکا،  قائدتحصيل  داشته موجب

رسد با تحليل دقيق مفاهيم ارزشي و الزام ي همچ ون خ وع و     البته، به نظر مي( 49 48 ص ، 8، ج همان:  .ر)

مص باح  تق ي  محم د :  .ر)هاي نظري تحويل برد  هاي  ملي را به معرفت توان معرفت د، حتي ميبد و بايد و نباي

 (.114 25 ، صفلسفه اخالقيزدي، 

مرتض ي  :  .ر بارهاين در . است  مليو  ينظر هاي فتمعر ةرابط يقاز جمله مصاد يئولوژيدو ابيني  جهان ةرابط. 1

 ،  هم و 111   97ص  ،5، ج بيني اسالمي اي بر جهان قدمهم،   همو119 118ص  ،5، ج مقاالت فلسفيي، مطهر

ص  ،1/1، مش کات يزدي، مصباح تقي   محمد12 15، ص مسأله شناخت،   همو25 21، ص نقدي بر مارکسيسم

محس ن  :  .ني ز درب اره رابط ه ارزش و واق ع و تاريبچ ه آن، ر     .  6و  2، ص ايدئولوژي تطبيقي،   همو455 452

 .در رابطه ارزش و واقعبحثي  :ي، مسأله بايد و هستجواد
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 يواسطة رابطة وج ود  يافتن بي، ينيدر حوزة معرفت د. دينام« شهود»معرفت را  يزار کلا ابيراه 

ن رابط ه حاص ل   ي  که در اثر توج ه ب ه ا   يا يمتعال، و تجربة حاالت مبتلف درون يخود با خدا

ت، ي  م، توکل، صبر، محبت، اخبات، ذل ت و  بود يت، رضا و تسلي، همچون خوف و خششوند مي

 . افتد ياتفاق م يو شهود ي، با معرفت حضورشود ميده ينام «ينيتجربة د»که گاه 

، (يب ه کس    يام مبف  يپ يالقا)الهام  1،(امبرانيرسالت به پ ةژيام ويپ يالقا) يوح ،نيهمچن

                                                                                                                                        

، لس ان الع رع،   منظور ابن:  .ر) شود ميگفته وار  و اشاره نيپنهايع، به هر نوع ا الم سري، لغو يبر معنا بنا حيو. 1

از ،  ام در م وارد متع دد   يمعناهمين  واژه بهيم نيز اين در قرآن کر(. مفردات ألفاظ القرآن، نيو الراغب االصفها

مانن د وح ي ب ه زنب ور     ، اناتحيوهدايت غريزي و فطري ، (15، فصّلت:  .ر) ستي الم ه ميموجمله در تدبير  

، ي م رم  :  .ر)ب ه م ردم ب دون تکل م      (ع)يامانند اشاره حضرت زکر، القاي مطلب با اشاره، (68، نحل:  .ر) سل 

 ي ين ب ه ح وار   ح ي و ي ا  (7، قص ص :  .ر) (ع)الهام، مانند وحي به مادر حضرت موسييا  و القاي به قلب( 11 11

واژه در اي ن   ام ا . به کار رفته اس ت ( 151، انعام:  .ر) نيشيطاخطورات يا  (111، مائده:  .ر) (ع) يسيحضرت 

 يمعن ا  ينبد حيو. شود ميگفته الهي است مبران پيام رسالت به پيا يالهام که القا ي تنها به نو، اصطالح خاص

 را ب ه  حيتنها و، يمقرآن کر، مورديک  که در گونه همانشد     خاص ممکن است بدون واسطه از جانب خداوند با

م پي ا باش د ک ه آن واس طه الق ا کنن ده       يا با واس طه يا   ( 21ي، شور:  .ر)اخص اطالق کرده است  يمعنااين 

ب ا  ي ا   در خ واع،  يمدرخت در کوه طور، و وحي به حضرت ابراه ةبا واسط (ع)سيبه حضرت مو حيمانند و، نيست

 ةممک ن اس ت فرش ت   نيز  صورتاين  م و فرشته وحي است، که درپيا ةاشد که خود واسطه، القا کننداي ب واسطه

 . ه شودنيدصرفاً صداي او شيا  ه شوديدوحي د

 يت اله  يم هداپيااثبات نبوت  امه است، لزوم انتقال  ين  قليبراه يرسالت، آنچه مقتضا حينظر از انواع و اما صرف

از مرحل ه ص دور از جان ب     ف،ين، خطا و تحريا، نسير، استنباط شبصيياز هرگونه تغ که اي گونهبه بشر است به 

ي ني ز  ل نقل  ي  دل يي د و تأ ي د که م ورد تأک  يمتعال تا مرحله ابالغ به مردم، مصون و محفوظ باشد  مطلب يخدا

)هست 

 ياه ويژگير يدر واقع، سا(. 58 56 

پ س از   ياف راد چن ين   ين اس ت و ص حت م د ا   ييبشده قابل ت حيکه به او و يرسالت تنها با اخبار کس حيو

گرچ ه  اي ن  بن ابر . ش ود  مين ميمبران تضپيال  صمت يدال يهمچون معجزه، به مقتضا يلياثبات نبوتشان با دال

ب ه  بايد که مفاهيمي م و پيا ي، محتواحيتوجه داشت که در وبايد ، اما نيمبدا الهام ي نونيز  را حيممکن است و

ک ه  ه ايي   مب ا اله ا  اين و بن ابر  شود ميفت، حفظ و ابالغ يار، درييکم و کاست و تغهيچ  مردم منتقل شود، بدون

خ اص   يها ضتيااز راه رحي يا رو ياه يکه به جهت کسب وارستگ تيمکاشفاشود يا  ميحاصل  يافراد  اد يبرا

ائ ات  ممک ن اس ت از ن وع الق    ت ي ر اس ت و ح يخطاپ ذ ه ا   ن ي آن ذه يرهاياست و تفسحاصل شدني همه  يبرا

 گ ر وابس ته اس ت و راه    ر تجرب ه تي ا که به اخ ينيد يا با تجربه حيوچنان که باشد کامالً متفاوت است   نيطايش

ش يک ه از پ   مفاهيمي گر با  است و تجربه نيدرو تيفتن حالياگر، صرف يد ياست و از سو نيآن آموختتحصيل 

 ه اي  هفت  يار يدر تفس   يو امک ان اش تباه و   ياس تنباط شبص   با جه، تي، و در نکند مير يدارد حالت خود را تفس
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 يالق ا  يه ا  هانن د از را تو م ي ، (خدا ياياول يا برخيسبن گفتن فرشتگان با معصومان )ث يتحد

اف ت  يدر درون در ه ا  هن راي  ک ه از ا  يمعارف. ص باشندخا ي، به افرادينيمعارف و  لوم د يبرخ

ن يک ه چن    يشبص   يعن  ياس ت    يو ش هود  ياز نوع  لم حضور شود ميجاد يامْ ايکنندگانِ پ

را ه ا   آن و ش ود  م ي ، بدون واسطه از وجودشان در درون خود آگ اه  کند ميافت يرا درهايي  مايپ

د، نسبت به آن ام ور، از ن وع  ل وم    يآ ميد يگر پدين راه به امور ديکه از ا يمعرفت ،البته. ابدي مي

الق ا ش ود، معرف ت     يب ه کس    يش ر   يدرباره حکم ياميپچنان که ،براي مثال. است يحصول

را ک ه   ها هن رايان اتو مي، بدين ترتيب. خواهد بود ياز نوع  لوم حصول ينسبت به آن حکم شر 

                                                                                                                                        

 . کامالً متفاوت استنيز خودش 

 يياه   ويژگ ي مبر دانس ت،  پي ا  ين ي د ةتجرب  ي ا   الهام ي معنا نويک  رسالت را چنانچه بتوان به حي، وبدين ترتيب

اس ت  ي اين حو يها ويژگياز جمله : کند ميز يمتما يبه کلديگر  منحصر به خود دارد که آن را از هر نوع ادرا 

، آي د  نايل نم ي آن دريافت  به ييها گيصرفاً به جهت کسب وارستيا  به سبب نبوغ خاص حيکننده ودريافت  که

چ ه آنک ه امام ان معص وم از جه ت      ، (179، آل  م ران    ... ... )

رس الت   ح ي وه ا   آن ب ه ، ح ال اين  مبر خاتم برتر بودند و باپياجز مبران بپيااز همه  نيل باطيا و فضاه يوارستگ

 ژه، بت وان ب ه  ي  و يها ضتياانجام ريا  اه ويژگي ير و کسب برختياست که با اخنين، چنان يبنابرا. شده است مين

ک ه  نيس ت  و چن ان  نيست نيز رسيده  يمبرپياکه به  صيشباختيار در  حيآنکه وديگر  .آمد نايل حيودريافت 

مب ر  پي ا ل شود  بلک ه ممک ن اس ت    ينا حيودريافت  خاص انجام دهد به ليهرگاه  ميا  مبر هر وقت ببواهدپيا

را  ح ي که انتظار و لي  و در حا(ضحيسوره  يلذ، قرآن سيرتفا:  .ر)نشود  حيباشد و به او و حيمنتظر و تيمد

، بدين ترتي ب (. 86،   قصص)کند دريافت  ندارد آن را

 نمک ا ي ا   و زم ان ، ح ي و ن وع و ، ندارد و منفعل مح ض اس ت   اختياريحي هيچ ودريافت  درنيز  مبرپياشبص 

الهام ات و  ، از مکاش فات  فت ي ک ه آن را ب ه لح اظ ا تب ار معر     حيوويژگي ديگر . کند ميآن را انتباع ندريافت 

ن ه  ، کند ميدريافت  م رسالت را از جانب خداوندپيا، حيمبر با وپياآن است که  کند ميممتاز  ي اد ينيدتجارع 

از جان ب خداون د    تيل خود آن را به صورت رس ال ياخو قوه  ذهني هيمبد و با مفايا ميدست  اليآنکه صرفاً به ح

 . کند مير يتفس

درياف ت   مبر ممکن اس ت   الوه ب ر   ياپ: ان گفتتو ميآمده است  اانبيوحي به  ةبا توجه به آنچه در قرآن کريم دربار

وح ي ش د و    (ع) س ي که به حضرت مو ييمانند  ندا، بشنودز ني را حيم ويا، پبه مردم ابالغ شودبايد که مفاهيمي 

ب راي حض رت   چن ان ک ه   ز ببين د،  ني  آن را به صورت نوشته  يا( 15 11، طه:  .ر) يدن آن د وت گردنيدبه ش

ممکن است از طريق وحي، الفاظي مع ين ب ه    تي، و ح(124و  121، 142، ا راف:  .ر)الواح نازل شد  (ع) موسي

الفاظ خاص ب راي انتق ال مف اهيم     عيينمبر در تياپشبص  کيادرا يابزارها، صورتاين  در. مبر القا شودياقلب پ

 (ع)اس الم  م ي مبر گراي ا وحي ب ر پ  ن نوعميبه تصري  قرآن کريم، خود قرآن از هچنان که ز هيچ نقشي ندارند، ني

  ط ه،  115،   نح ل 57  ر  د،  5، س ف ي و :  .ر)بوده و  ين الفاظ قرآن به زبان  ربي بر ايشان نازل شده اس ت  

 (.15،   احقاف5  زخرف،7ي،   شور44و  5،   فصلت58، زمر، 192،   شعرا115
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معرف ت   يه ا  هاز را يو از جهت   يرمعرف ت حض و   يها هاز را يت هستند از جهتيثيدو ح يدارا

 .ن به حساع آورديدر د يحصول

. روند ميبه کار  ينيد يها فتاز معر ياريکسب بس يز برايحس و  قل ن يابزارها ،نيهمچن

ات ي  دن آيا ش ن ي  دن ي، دهاست آناثبات نبوت  يها هاز را يکيا که يانب ةدن معجزيمثال، د يبرا

معمول ما  يها هشناسان، که از را دگاه فقها و اسالميا دين ات منقول از معصومايم و روايقرآن کر

چن ان ک ه   . رديذپ   م ي  ص ورت  يحس ياست با ابزارها ينيد يها فتاز معر ياريکسب بس يبرا

معرف ت ب ه    ي، اتکا به کالم خداوند و سبنان منق ول از معص ومان ب را   داديمن نشان يش از ايپ

 يه ا  ف ت در بب ش معر  ينيمعرفت د يفر  يارهات است که از ابزيها، از نوع مرجع آن يمحتوا

 يب ه  ن وان حج ت ب اطن     ينير ديتعاب يبه  الوه،  قل   که در برخ . شود ميمحسوع  يحصول

ل اثبات وجود خداون د و اوص اف او، ل زوم    ي، از قبينيمعارف دترين  يادي  بن  1شده است يمعرف

 .دهد ميار ما قرار يدر اختز لزوم نبوت و اثبات معاد را ياطا ت از خداوند متعال، و ن

ر مبناي بعد استفاده خواهيم د ينيد يها فتاز انواع معر ي  ا تبار برخين مبنا، در توضياز ا

 .کرد

 

 ي دينيها فتاعتبار انواع معر. 9

ه ا   آن  م ل ب ه   يبرا يل معتبريکه دل يظن يها فتز معرين معتبرند و نيد ينيقي يها فتمعر

و  يحض ور  يها فتبه دو دسته   معر  ينيد يها فتم که معريگفت.وجود دارد، در  مل، معتبرند

ر ي، خطاناپ ذ يحضور يها فتر معريمانند سا ينيد يحضور يها فتمعر. پذيرند تقسيم    يحصول

ام و معرف ت ب ه   ي  پ يخ ود ح او   ها فتن معريم ممکن است ايکه گفت گونه همان ،اما. و معتبرند

 يمحت وا  يينما ن واقعين صورت، تضميدر ا. و الهام يوحگر باشند، مانند معرفت از راه يد يامور

ن، چنانچ ه  يبن ابرا . کن د  م ي را اثب ات  ه ا   آن اس ت ک ه ا تب ار   وابسته  ين معارف، به استدالليا

ه ا   آن حاص ل از  ينيد يها فترا اثبات کند، معر ها هن راياز ا يبرخ يينما واقع ياستدالل معتبر

و سبن  (ع)ا الهام به معصومانيامبران، يبه پ يق وحيطر ةارکه درب گونه همانمعتبر خواهند بود، 

ل ي  مث ال، دل  يب را . ش ود  م ي اثب ات   ين ضمانت صحت و ا تب ار يها، چن گفتن فرشتگان با آن

ب ه   يق  يامبران و نشان دادن راه سعادت و کمال حقيارسال پ يکه مقتضا يحکمت و قدرت اله

 يه ا  انس ان امبران مأمور رساندن آن ب ه  يپکه  يامي  پ   يآن است که وح يست، مقتضها انسان

. ان ش ود ي  م ردم ب  يو ب را باش د  اف ت، حف ظ   ير و خط ا، در ييگر هستند   کامالً مصون از تغ يد

                                                                                                                                        

 .517 ص ،12ج  ،وسائل الشيعه، ي  الحر العامل16 ص ،1ج ، الکافي ،لينيالک:  .ر. 1
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اس ت ک ه ب ه آن بزرگ واران      يالهام ات  يمحتوا يري صمت معصومان ضامن خطاناپذ ،نيهمچن

 يش ر   يحکم   ةالً درب ار الهام، م ث  يا نو يق خواع ياز طر ي اد يکه فرد ياما معرفت. شود مي

 يطانيالقائ ات ش   ه ا   آن از يرا ندارد، بلکه ممکن است برخ ين ضمانت صحتي، چنکند ميدا يپ

 .باشد

، چنانچ ه ب ر   ي قل   يه ا  ف ت گ ر معر ين همچون ديدر حوزة د ي قل يها فتمعر ،نيهمچن

ن ي  دات دمعتق  ت رين   ي، اساس  بدين ترتي ب . باشند، کامالً معتبرند يمعرفتْ مبتن ينيقي يمبان

ز نب وت  ام ه و مع اد ب ا اس تفاده از راه  ق ل       يد، و نيمتعال و توح ياسالم، همچون وجود خدا

 يمعرف ت حص ول   يو ابزاره ا  ه ا  هر راين پشتوانه ا تبار س ا ي، همچنيل  قليدال. شوند مياثبات 

امبر و ام ام، ک ه پش توانة ا تب ار     ي  اش اره ش د،  ص مت پ   چنان ک ه  مثال،  يبرا. معتبر هستند

در ح وزة   يحس   يه ا  ف ت ز ا تب ار معر ين. شود مياثبات  يل  قليهاست با دل ت قول آنيرجعم

ن و ي  ان ديش وا يات پي  م، روايدن ق رآن ک ر  يدن و ش ن ي  ا دي  امبر ي  دن معج زة پ ين، مانند ديد

، ش ود  م ي  يتلق   يهيک به ب د ي، نزديحس يها فتگر معريشناسان، همچون د اسالم يها هدگايد

ن يت ر  مه م ز ب ه  ي  م نيق رآن ک ر   .ز اثبات نم ود يرا نها  آن ان ا تبارتو يم يل  قليهرچند با دال

 .5  أَفَال تَعْقِلُون1وَجَعَلَ لَکُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَة: کسب معرفت اشاره کرده است يابزارها

ن ش ا يکالم ا يل  صمت آن بزرگواران، به محتوايز با پشتوانة دليت گفتة معصومان نيمرجع

ان د، در   ن نق ل ک رده  ي  ان ديشوايگران از قول پيکه د ياتياما اخبار و روا. ببشد يا تبار کامل م

گر، گفته معص وم را اثب ات کنن د،    يد يا قرائن قطعيدارند که از راه تواتر  يا تبار معرفت يصورت

ک ه   يام ا در ص ورت  . ستيد نيز داللت آن قابل تردير خم، که صدور و نيث متواتر غديمانند حد

ر قاب ل  ي  ا دالل ت روش ن و غ  ي  از معصومان وجود نداش ته باش د   ها  آن صدور يبرا يل قطعيدل

 . ن کرديقيان تو مينها  آن نداشته باشند، به مفاد يديترد

 مل ق رار داد،   يرا مبناها  آن دياخبار با يبر ا تبار برخ يقطعوجود دليل  در صورت ،البته

 يروي  ک ه پ  يا نقل  ي   ي قل   يل قطعي، دالبدين ترتيب. دنباشن ينيقي يهرچند به لحاظ معرفت

هس تند، مانن د   ها  آن ينند، پشتوانة ا تبار  ملدا ميرا الزم  يات ظنياخبار و روا ياز برخ ي مل

 .5ان آن شناخته شده و کامالً مورد وثوق باشنديکه راو ياخبار يا تبار  مل

                                                                                                                                        

 .55، و ملک   سجده،78، نحل. 1

  67و 11، ءانبي ا   119وس ف،  ي  21،   ه ود 16ونس، ي    169،   أ  راف 55  أنعام، 62،   آل  مران76و  44، بقره . 

 .158،   صاف ات61  قصص، 81، مؤمنون

ب ه دق ت   ، «اصول فق ه » هم از جهت صدور و هم از جهت داللت در  لم، تيااخبار و روا حجيتا تبار و  يطشرا . 

 .شود مي يبررس
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ات معتبر و فهم مفاد و مراد يص روايباز راه نقل، متوقف بر تش ينياز آنجا که فهم معارف د

را اس تنباط   ين  ي، معارف د(روش فقاهت)ن ي  فهم ديصحشناسي  روشکه با  يهاست، کسان آن

 .گران هستندين گونه معارف به ديارائه ا يقابل ا تماد برا ييند، مرجع نهاکن مي

س تند، مانن د   ين ين  يقي ش وند  ميکه با روش فقاهت استنباط  ييها فتاز معر ياريبس ،البته

مس لم اس ت ک ه    . ني  د ياز فرو  ات  مل    ياريو بس   يمربوط ب ه ا تق ادات فر      يها فتمعر

 انت و  م ي ن، نيرا نبواهند داشت و بنابرا ينيقي يها فتمزبور درجه ا تبار معر يظن يها فتمعر

 ک ه ب ا روش   يشناس ان  نيان ديبه  الوه، ممکن است م. ن نسبت داديقاطع به دطور   بهرا ها  آن

وج ود   ين  يدر فه م مع ارف د   ييموارد اختالف نظرها يردازند، در برخپ مي درست به استنباط

 مزبور به  مل مربوط باشند، تنه ا آن دس ته از   يها فتن صورت، چنانچه معريدر ا. داشته باشد

 ب ر ، يالت نفسانيو به دور از تما ين توان  لمياز باالتر گيري بهره مل معتبرند که با  يبراها  آن

گ ر  ين جه ت اس ت ک ه ب ر د    ي  ن اس تنباط ش ده باش ند و از ا   يروش فقاهت، از منابع داساس 

دگاه او را ي  ک رده و د  ييه باتقوا را شناس ا ين فقيمسلمانان الزم است در حد توان بکوشند داناتر

 ين  يقيگرچ ه   ه ا  ف ت ن معري  گ ر، ا يب ه  ب ارت د  . خود قرار دهند ينيف دي مل به وظا يمبنا

 . و معتبرندحجيت دارند   مل ياستند، اما برين

س ت و در فه م   ياز جانب ه ر ک س معتب ر ن    ينيمعارف د ةدربار يدگاهي، هر دبدين ترتيب

قاب ل ش ناخت اس ت، تنه ا     به طور مستقيم همه  يکه برا ي قل ين، بجز معارف قطعيمعارف د

ند، ا تماد کرد کن مين استنباط يمند از منابع د روشطور   بهکه  يشناسان واقع ان به اسالمتو مي

س ت و  يقاب ل حص ول ن   ين  يقيرد، اما معرف ت  ي مل قرار گ يد مبنايکه معرفت با يو در موارد

 . مل قرار داد يد نظر ا لم را مبنايز اختالف نظر وجود دارد، بايان فقها نيم

 

 تيشناخ تيهس نيمبا :مبحث دوم
 وجوديمراتب . 1

 يمثال، جسم دارا يبرا. اند متفاوت يها ييدارا و ها يبرخوردارو  يمراتب وجود يموجودات دارا

ز در زم ان پب ش اس ت، ج رم دارد و ب ه نس بت       يامتداد است و وجودش در جهات مبتلف و ن

د مث ل و  ي  نها، رشد و نمو، تولياه،  الوه بر اي  گهمچنينگر را دارد يجذع اجسام د ةجرمش، قو

اس ت  و انس ان،    يحس اس و حرک ت اراد  ا ياد ش ده، دارا يوان، افزون بر موارد يه دارد  حيتغذ

 يوج ود جمع    ي، دارايموجودات فرام اد  ،نيهمچن.  قل و فکر است ينها، دارايا ة الوه بر هم

 .را ندارندها  آن يبرخوردارند که موجودات ماد ييها يژگير ويهستند، و از  لم، اراده و سا

م ک ه  يابي   ميم دريتوجه کن شانيها ييو دارا ها يبرخورداربر اساس به تفاوت موجودات  اگر
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ک ه ه ر مرتب ه     يا گون ه مرتب کرد، ب ه   ها ييو دارا ها ين برخورداريرا بر حسب اها  آن انتو مي

مرات ب   يموج ودات دارا : ان گف ت ت و  م ي  ،پس. خود داردتر  نييپا ةاز مرتبوجودي برتر باالتر، 

، پ س . نامند يم« کمال»را  ييو دارا ين برخورداريا. اند يوجود ييو دارا ياز برخوردار يمبتلف

 .از کمال وجود هستند يمراتب مبتلف يموجودات دارا

ان کرده يب« ک وجوديتشک»تحت  نوان  حکمت متعاليهن در يبا توجه به آنچه صدر المتأله

تر قاب ل   روشن ينموده است، مراتب داشتن موجودات، به نحو يمبتن« اصالت وجود»و آن را بر 

گان ه و در  ي يقت  يحق يواحد و دارا ياز سنب ين، اساساً کل  الم هستيين تبيدر ا. ن استييتب

ه ن ور اس ت و تف اوت    يش ب  يهس ت  ةن جهت، هم  ين حال، شامل مراتب مبتلف است و از اي 

 . هاست آنوجود، به شدت و ضعف کمال  يموجودات به تفاوت نورها، و اختالف مراتب طول

چنان که رد    يذپ مي رييج تغيتدر است و به يمراتب طول يانسان دارااينکه مه کردن يبا ضم

: ج ه گرف ت  يان نتت و  م ي   ش د   بحث قرار خواه د  از آن  يختشنا انسانپنجم و ششم  يدر مبان

 .استمبتلف  يمراحل طول يذو مراتب و دارا يسالمت معنو

 

 تقسيم موجودات به مادي و فرامادي. 2

، به دس ت آوري م   ياطال ات يحس يبزارهام به کمک ايانتو ميرامون خود يپ ياياش ةگرچه دربار

از  يم اطال   يز نت وان ي  ان  م ر ن ي  د ت ا پا يع است که ش ا يوس يا اما ابعاد جهان پهناور به اندازه

 يش تر ب را  يا بيگر يرا چه بسا صدها سال ديم  زياز موجودات محسوس آن به دست آور ياريبس

ن ي  ب ا ا . از باش د ي  واج برسند زم ان ن افت اميدر يها ها دستگايبه چشم ها  آن از ينور يآنکه حت

 يک ه ت ا کن ون ب ا ابزاره ا     ها  آن م، چهيورآ مين موجودات را محسوس به حساع يحال، همه ا

 يط، قاب ل ادرا  حس   يکه در صورت ف راهم ب ودن ش را    يو چه موجودات اند شدهادرا   يحس

 . هستند

ز ي  ن يفراماد يت، موجودايستند  در جهان هستيو محسوس ن ي، ماديموجودات هست ةهم

ب ه   الم    ين اس اس،   الم هس ت   ي  ب ر ا . باش ند  ينم   يوجود دارند که اساساً قاب ل در  حس   

م يس ت، تقس   ين ي، که قاب ل در  حس   «بيغ»، که با حس قابل در  است، و  الم «شهادت»

 .1شود مي

                                                                                                                                        

و  8  جمع ه،  46  زم ر،  6  س جده،  95  مؤمن ون،  9  ر  د،  112و  94  توب ه  75  انعام، 55  حشر، 5بقره،  : .ر .1

ديگر  يب و نسبت به کسيغ ينسبت به کس يزيهستند و ممکن است چ يب و شهادت نسبيالبته غ. 18 تغابن،

ن يمحمدحس  :  .ر). ستنيچکس قابل ادرا  يه يوند متعال است که براب مطلق، ذات خدايشهادت باشد، و غ

 (.ر دة سور از 9ذيل آية  ، 557 ص ،11 ، جالميزان ،ييطباطبا
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ا ي   يزم ان  يس تند، و امت دادها  ين يات، قاب ل ادرا  حس   ي، بر خالف ماديموجودات فراماد

ن و يي، مانن د ب اال و پ ا   يست که وجودشان در جهات مبتلف مک ان يچنان ن يعنيندارند،  يمکان

از وجودشان تحق ق   ييها ج ببشيتدر ر باشد و در طول زمان بهيپذ چپ و راست، پبش و ببش

ان ب ا  ت و  م ي س تند، و ن يت ني، قابل رؤين، موجودات فراماديبنابرا. نددار يابد  بلکه وجود جمعي

 . ز کرديگر متمايکديا از يرا نشان داد ها  آن مبتلف وجود يها اشاره، ببش

 يم گف ت، خداون د متع ال، ک ه دارا    يخ واه  ياتي  اله ينبس ت از مب ان   يدر مبناچنان که 

 يدر مب ان  ،نيهمچن  . و مج رد اس ت   ير م اد ي  غ ين درجات کمال وجود است، موج ود يباالتر

 ير م اد يک ه قاب ل تفس    دارد  يياه   يژگ  يم داد ک ه روح انس ان و  ي  خواهيتوض يختشنا انسان

س ت و ب ا   ين يدني  انسان که مرب وط ب ه روح اوس ت، د    يقيت حقين جهت، هويبه هم. ستندين

، يط ور اس ت ح االت روح      نيباشد، و هم   ينم يگير اندازها حجم قابل يطول، سط   يواحدها

 .هستند، و نه طول و  رض و ارتفاع دارند يدنيد که نه دي، لذت و اميمانند شاد

م ک ه بن ا ب ر    يکن   م ي ن بسنده يم و تنها به ايستين ين موجودات فرامادييبنک در صدد تيا

ز ي  ن يستند، و موجودات فرام اد يات منحصر ني، به مادي، موجودات هستياسالم يشناس يهست

 .وجود دارند

از  يدر سالمت معن و  ياتياله ين مبنايتر مهمن مبنا، وجود خداوند متعال به  نوان يبدون ا

رش روح، ب ه  ن وان   ين مبنا، امکان پذيرفتن ايبا پذ ،نيهمچن. ستين نيياه اسالم، قابل تبدگيد

انس ان   يقت وجوديحق و و جاودانه داشته ينامحسوس، فراماد ياز ابعاد انسان که وجود يبُعد

بح ث   يس  شنا انس ان ل در يج آن به تفص  يو نتا ين مبانيااز . شود مي، فراهم دهد ميل يرا تشک

 .خواهد شد

 

 تدريجي بودن عالم ماده . 3

از دارند، يات و اجسام نيکه در فعل خود به ماد يز موجوداتيو ن( يجسمان) يهمه موجودات ماد

 .است يامتداد زمان يو دارا يجيوجودشان تدر

ج موج ود و مع دوم   يت در  وجودش به يفرض يها زمان است و ببش ي، دارايهر موجود ماد

 يدارن د، در انج ام دادن کاره ا    يفرام اد  يها يژگيکه و يوداتاز موج يبرخهمچنين، . شود مي

افع ال خ ود را انج ام     يق ارتباط ب ا آن موج ود م اد   يند و از طر ازمندين يماد يخود به موجود

دن، فک ر ک ردن،   يدن، ش ن ي  د ياست، ام ا ب را   يمثال، گرچه روح انسان فراماد يبرا. دهند مي

ن کاره ا را ب ا   ياز دارد و همه ايعال خود، به بدن نگر افيم گرفتن، حرکت دادن اجسام و ديتصم

ن گون ه موج ودات ک ه در فع ل خ ود      يا. دهد ميدر بدن خود انجام  يماد يابزارها يگر واسطه
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 .ندکن مير ييج تغيتدر ازمند جسم و متعلق به ماده هستند، به تبع آن جسم، بهين

م ان، ا  م از    يه ا  هدانس ت  و اف زايش مبتل ف   يايب ا اش   با آشنايي ت دريجي  مثال، ما  يبرا

: ميذارگ   مير يرامون خود تأثيا و اشباص پيج بر اشيتدر به گريو اطال ات د ها يدني، شنها يدنيد

ج يت در  رامون خود، بهيا و اشباص پيز از اشيم  و نيکن مي ييم، راهنمايده يم، آموزش ميساز يم

 ،پ س . ش وند  م ي ش کوفا   تدريج به مان يم و استعدادهايموزآ ميم، يکن ميرشد : ميريذپ مي ريتأث

 .نددار يجيکه متعلق به ماده هستند، وجود تدر يگر موجوداتيز ديو ن يموجودات ماد

در حکم ت  « يحرکت جوهر»بودن  الم ماده و موجودات متعلق به ماده، با اثبات  يجيتدر

ج ودات  مو ة، هم  يبنا بر حرکت ج وهر . ن استييتر قابل تب روشن ي، به صورتييه صدرايمتعال

وس ته در ح ال   يشان پ يها يژگيآثار و و ةکه وجودشان با همدارند ا يال و پويس يقتي، حقيماد

موجودات متعلق ب ه م اده   . ستيشان، ثابت و ساکن ن الياز وجود س يچ ببشينوشدن است و ه

د  اما بمانن يانند با قطع تعلق از ماده، باقتو مياز ندارند و يز گرچه در اصل وجودشان به ماده نين

 وسته در وجودي، پير جوهريين تغيتعلق دارند، ا يماد يافعال خود به موجود يکه برا يهنگام

 .کند ميرا دائماً متحول ها  آن ابد وي ميز راه ينها  آن

ک ه انس ان را مرک ب از روح و     يختش نا  انساناول  يان به کمک مبناتو ميمذکور  ياز مبنا

، و ان د  يجيت در  يوجود يروح و بدن انسان دارا: استفاده کردن موارد ين ايي، در تبنددا ميبدن 

باي د ب ه   . اب د ي ميو در مراحل متعدد تحقق  تدريج بهدر مراتب گوناگون  يبه تبع آن، رشد معنو

  شودق و مشبص توجه يکامالً دق يوسته و بدون مرزهايک کل به هم پين مراحل به صورت يا

 ين د رش د معن و   يب ودن فرا  يجيد به تناس ب ت در  يز باين يسنجش سالمت معنو يها و آزمون

 .ن شوندييتع

 

 وجود تزاحم در عالم ماده. 4

، کن د  م ي مبتص به خود اش غال   يي، فضايهر موجود ماد .وجود داردهايي  مدر  الم ماده تزاح

، و ب ر اث ر   کنن د  م ي گ ر اس تفاده   يه و رشد و نمو خود، از موجودات ديتغذ يموجودات زنده برا

از موارد  ياريدر بس ها يژگين ويا. روند مين يذارند و از بگ ميرو به افول  تدريج به يعي وامل طب

 يب را . گر، ناسازگار اس ت يد يموجودات ماد يها يبرخوردار يا برخيبا اصل وجود، تداوم وجود 

ن ي، ب د کن د  ميمبتص به خود را اشغال  ييفضا( جسم) يم هر موجود مادييوگ مي يمثال، وقت

که گوسفند  ياند همان فضا را اشغال کند  هنگامتو ميگر نيد( جسم) يموجود مادمعناست که 

 وام ل   ياب د  وقت   ياند ادامه تو مياه ني، وجود آن گکند ميه ياه تغذيات خود از گيادامة ح يبرا

، در واق ع،  ش وند  مي ها انسانوانات و ير شدن حياهان و پيو گ ها گلموجب پژمرده شدن  يعيطب
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 ... .و شوند ميات ياز مواهب حها  آن يها يخورداربر يمانع برخ

، يرون  يب يز رفتارهايم، و نيل تفکر، ادرا ، تصميانسان، از قب يدرون يها فعاليتاز آنجا که 

ب ر   يو ب ا اثرگ ذار   يم اد  ي، ب ا کم ک ابزاره ا   ياجتم ا   يها فعاليتو  يبدن يها حرکتمانند 

 يب را . ز وج ود دارد ي  در دامنة افعال انسان نن تزاحم يرند، ايگ ميگر صورت يد يموجودات ماد

م يم، هم در تهران باش  ينيرامون خود را ببيپ يايم همه اشيانتو ميک زمان مشبص نيمثال، در 

 . يم و هم به رانندگيگر، هم به کسب مهارت شنا بپردازيد يو هم در شهر

و اه داف،   يهدف اص ل  ييد بتواند با شناسايبا يانسان برخوردار از سالمت معنو بر اين مبنا

متناسب  ينشان داده، رفتارها يشتريش بيگرا يمزاحم با آن، به هدف اصل يو رفتارها ها هزيانگ

 .  دهديمزاحم ترج يبا آن را بر رفتارها

 

 هياتيال نيمبا :مبحث سوم
 (كامل مطلق)وجود خداوند . 1

ا تق اد ب ه    .متعال اس ت  وجود دارد و او خداوند نهايت بيبا کمال  يان موجودات، موجوديدر م

ي ابي   دست. ده استي قترين  يمحور، يان آسمانير ادين اسالم، همچون سايوجود خداوند، در د

نالُ ه  يدْرِکه بُع دُ الْهِمَ م و ال   يال )ست، يجز خود خداوند ممکن ن يکس يبه کنه ذات خداوند برا

 ل وم ب ه او    ياي  ست غوّاص ان در ند و دکن ميش ذات او را در  نياند افکار ژرف 1 غَوْصُ الْفِطَن

ان ي  د از ميشا. ميکن مي يم و معرفيشناس مين جهت، خداوند را به اوصاف او يبد( دينبواهد رس

 موماً خداون د را ب ه  ن وان     يعنين اوصاف او به شمار رود، يتر برجستهت از ي، خالقياوصاف اله

 يام ا خداون د دارا  . ميناس  ش م ي ر موجودات را خلق کرده و به وجود آورده اس ت  يکه سا يکس

 ين  ين صفات حد و حصر معياست، که خود ا يو سلب يجابي، ايو فعل ياز صفات ذات يا مجمو ه

 . ندارند

م ذات پ ا   ييبگ و  يعن  يم، يکن   ياو معرف   يجابيو ا يم خداوند را به صفات ذاتياگر ببواه

 يا جنب ه ک ب ر  يد که هران به خداوند نسبت داتو مياز اوصاف را  يا مجمو هچگونه است،  ياله

ر يدگاه اسالم، وجود خداوند متعال، ن ه تنه ا نس بت ب ه س ا     ياز د. از کماالت وجود داللت دارند

چ يمحدود و به ه   يچ حدين کماالت به هيبرخوردار است، بلکه ا يشتريموجودات از کماالت ب

گ ر  يموج ودات د  است که از همه کماالت يا گونهن، وجود خداوند به يبنابرا. ستيد نيمق يديق

محدود  يراه داشته باشد و صفات کمال او به حدّ يبرخوردار است بدون آنکه در او نقص و ضعف

                                                                                                                                        

 .1خطبه ، البالغه نهج .1
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خالص ه،  ط ور    ب ه ، و (وج ود ن دارد   يصفات او حد و مرز يبرا 1س لِصفتِه حَدٌ مَحدود يل)باشد 

 .دگاه اسالم، خداوند کامل مطلق استياز د: ان گفتتو مي

ک ه در   گون ه  هم ان . ان د  امتداد و ج رم  ي، دارايم همة موجودات ماديندا ميگر، يد ياز سو

ن ب دان معناس ت   ي  م، ايگفت يماد يها يژگي  ويدر توض يشناخت يهست ياز مبان چهارم يمبنا

ز در زم ان، پب ش و   ي  و ن يندارند و در جهات مبتل ف مک ان   ي، وجود جمعيکه موجودات ماد

پ س خداون د   . حضور کامل ندارن د ها  ندر همه زما گر، در همه جا ويرند و به  بارت ديپذ ببش

گ ر  يس ت و از زم ان و مک ان و د   ين يم اد  يص مبر است، موج ود ينقا ةکه کامل مطلق و از هم

ز که مس تلزم نداش تن   يل، رشد و نمو و حرکت نين دليبه هم. اجسام منز ه است يها تيمحدود

ز ينها  آن دور است، و خداوند از است از ساحت خداوند به يمقاطع زمان يکماالت در برخ يبرخ

 . منز ه است

چ ض عف  يات است که مستلزم ه  يمانند  لم، قدرت و ح ييها يژگياوصاف و و يخداوند دارا

بودن وج ود   نهايت بيحد و  يب يکمال مطلق خداوند که به معنا: ان گفتتو مي. ستندين يو نقص

ا ي  ت راز   ان فرض ک رد ک ه ه م   تو مين يا چ مرتبهياست که در مراتب وجود، ه يا گونه، به اوست

خواه د آم د   ه ر موج ود       5   5 يدر مبناچنان که وجود خداوند باشد  بلکه     ةباالتر از مرتب

 .اوستبه « ن فقر و ربطي »ازمند اوست و به اصطالحْ ي، نيفرض شود به تمام معن يگريد

 يار اص ل ي  و مع ييه ا اثبات مصداق کمال انسان به  ن وان ه دف ن   يان براتو مين مبنا ياز ا

 ياز مب ان  ياريبس   ،نيهمچن  . دگاه اسالم   قرع ب ه خ دا   اس تفاده ک رد      ياز د يسالمت معنو

 .ميردازپ ميها  آن ل بهين مبناست که در ذيبر ا يگر مبتنيد ياتياله

 

 توحيد. 2

و  يمعرفت ة، از جنبياتيگانه دانستن خداوند است، در مباحث الهي يد اساساً به معنايگرچه توح

 .ميبر يخداوند به کار م يگانگي يم و آن را به معنايکن ميآن صرف نظر  يا تقاد

خداون د   يص فات کم ال   ةد در هميخداوند به  نوان موجود کامل مطلق، شامل توح يگانگي

 ش وند  ميرفته يبه  نوان اصل موضوع پذ ين مبانيا ةگرچه هم. گوناگوني داردکه فروع  شود مي

، ين مبنا در مبحث س المت معن و  يت ايست، با توجه به اهمينها  آن اثبات به يازينجا نيو در ا

 .ميکن مين ييگر را تبيکديد با يفروع توح يتنها ارتباط منطق

 

                                                                                                                                        

 .همان. 1
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 1توحيد ذاتي (2ـ1

 يان موجودات متعددتو مي، ياز مراتب هست ياريدر بس .ط استيگانه و بسيذات خداوند متعال 

ا دو انس ان از نظ ر کم ال    ي  وان ياه، دو حيدو جسم، دو گمثال، ممکن است  يبرا  را فرض کرد

واح د  ( خداون د )کمال وجود ق رار دارد   ةن درجيکه در باالتر يرتبه باشند اما موجود وجود، هم

ز مانن د او  ي  چ چيه 5 ...)... ست يکتا ني يرتبة خدا هم يچ موجوديپس ه. است

ن ي  از ا. رن د يگ م ي ت ر ق رار    نييوج ود در مرات ب پ ا    ةنظر رتبگر از يموجودات د ةو هم( ستين

 .شود مياد يز ين« د در وجوع وجوديتوح»قت، با  نوان يحق

ازمن د و  يان گف ت موج ودات مرک ب، ن   تو ميب در خداوند، ياثبات بساطت و  دم ترک يبرا

 5 ...يوَاهللُ الْغَنِ  . ..)از ن دارد  ين يزيو از آنجا که خداوند کامل مطلق است و به چ اند يشدنمعدوم 

 يبْقَ  يثُ مَ  )س ت  ينمع دوم ش دني   اس ت و   ين وجودش ضروريو همچن( است نياز بيو خداوند 

 خداون د  ک ه  ش ود  ميجه ي، نت(شوند مي يز فانيماند و همه چ يم يآنگاه او باق 4 ءيکُلُ شَ يفْنَيوَ

 (.تاس جزء بدون و کتاي 6 بَعَضيوَال وَحَدُي) 2ستين اجزا از مرکب

ل اجسام يل، خداوند از قبين دليمرکب هستند و به هم يم که همه اجسام به نو يندا مياما 

 .ست  بلکه فرازمان و فرامکان استيز نين يو موجودات ماد

  آنک ه  يتوض. ز هستين« يد صفاتيتوح»ط بودن ذات خداوند، يج بسياست که از نتاگفتني 

، ام ا در واق ع،   ش ود  ميات، متصف ي لم، قدرت و حگرچه خداوند به اوصاف متعدد کمال، مانند 

نه آنک ه  ل م    شتر ندارند و آن همان ذات خداوند است،يک مصداق بين صفاتْ يم متعددِ ايمفاه

ات او بب ش س وم، و   ي  گ ر، ح يد يل ده د، ق درت او ببش    ياز وجود خ دا را تش ک   يخدا ببش

ب ه  . ن دارد مبتل ف   يه ا  بب ش ط است و اج زا و  يم، خداوند بسيگفتچنان که را يطور  ز نيهم

                                                                                                                                        

با اصطالح  رفا متفاوت اس ت و آنچ ه در   ، تيذا يدحتو ةسوفان و متکلمان دربارفيلتوجه داشت که اصطالح بايد . 1

، بيش تر  ض ي  تو يب را . فان و متکلمان استفيلسون شده است مطابق مصطل  بيا تيذا يدحتحت  نوان تو ااينج

 .97 87ص  ،1/1، مشکات، ييزدمصباح تقي محمد:  .ر

 .11، يشور.  

 .58، محمد.  

 (.48 ، صحيد، توالصدوق:  .ر) (ع) امام جواد ياز د ا.  

 ياج زا  يعن ي ، اس ت  بسيطنيز  ذهنيبلکه به لحاظ ، ا به لحاظ خارجکه خداوند نه تنه دهند ميفان نشان فيلسو.  

، مالص درا :  .ب اره، ر اي ن   در بيش تر  فص يل ت يبرا. نداردنيز  ،و وجود هيتاز ما کيبمانند تر، ميو مفهو ذهني

 .585 579ص  ،5 ، جآموزش فلسفه، ييزدمصباح تقي   محمد112 111ص  ،6 ، جاسفار

 (.9ح ، 47 ، صتوحيد، الصدوق:  .ر)از خداوند  (ع) امام رضا صيفدر ضمن تو.  
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ت ذات خداوند يني . ن ذات او هستنديگر و  يکدين ي، در واقع،  يگر، صفات ذات الهي بارت د

 .نامند يم« يد صفاتيتوح»با صفات ذات او را 

 يرون  ين ه تع دد ب   يعنيط، يگانه است و هم بسيکه خداوند هم  ستن معناي، بديد ذاتيتوح

 .يب درونيدارد و نه ترک

گان ه  ي يانس ان ه دف   يجه گرفت که هدف حرکت اس تکمال يان نتتو مين مبنا يجه به ابا تو

  رض ق رع ب ه خ دا      هم يارين معييز تعيانسان و ن ي رض برا هم ييم اهداف نهاياست و ترس

 .، نادرست استيسنجش سالمت معنو يبرا

 

 تيخالقد در يتوح (2ـ2

، ب ر اي ن مبن ا   . وج ودببش  يعنيننده يفرآ 1.ر موجودات استيننده سايتنها خداوند متعال، آفر

چ ح ال، در  يدر ه   يچ موج ود يازمند خداوند هستند و هيگر در وجود خود نيهمه موجودات د

ق ت اس ت   ين حقي  ا يايدر وجود، خود گو يازمنديمفهوم ن. ستين نياز بيوجود خود از خداوند 

مانن د   يکه مبلوق ستين نيچن يعني. ستيخاص محدود ن يا جهتيبه زمان  يازمندين نيکه ا

. ش ود  ني از  ب ي ازمند بوده، پس از آن از خ دا  يش خود به خداوند نيدايپ ،لحظه يانسان، تنها برا

همچن ين،  . ش اس ت يداي  پ ةانس ان در وج ود خ ود پ س از لحظ       ينياز بي ين به معنايرا، ايز

س ت   يناش  يحت اج زن دگ  يگ ر ما ين خورا ، پوشا  و ديتأم يانسان به خدا تنها برا يازمندين

، از يو معن و  يو امکانات م اد  ها ييدارا ةرا، هميز. ازمند استيز به خدا نيآنچه دارد ن يبلکه برا

خداون د و ب ه    يوس ته از س و  يز پي، ناوستار يکه در اخت ييو توانا ييت، دانايل سالمت، امنيقب

ازمن د  يخود ن يتشئون هس ةن، انسان در هميو بنابرا شود ميار انسان قرار داده يارادة او در اخت

ش ما ب ه   ! م ردم  يا 5 )متعال است  يخدا

                                                                                                                                        

، (65، (غ افر )و م ؤمن   16،   ر  د 115  انع ام،  65، زمر:  .ر)کرده  فيمعر چيزخداوند را خالق همه  يمقرآن کر. 1

ک ه  خالقيتي است  گفتنياما (. 5، فاطر:  .ر)بلکه با استفهام انکاري خالقيت را در خداوند منحصر دانسته است 

 قي ت ک ه ش امل خال   ف ي  ر يبه معنا قيتاست  وگرنه خال لياستقال قيتخال، شود ميخداوند اطالق  ةارفقط درب

را ک ه   يا واس طه  قيتخال يمخداوند در قرآن کر، مثال يبرا. ودر ميخدا هم به کار  غير ةدربار شود مي يا واسطه

 :دهد مينسبت  (ع) مسيحيبه حضرت ، خداوند و به اذن اوست قيتدر طول خال

، مائ ده ) 

ک ه ب ه    م ي و هنگ ا ... عمتم را بر تو و بر مادرت د آور نيابه ! يممر بن  يسي يا: که خداوند گفت ميهنگا( 111

 .تا به اذن من پرنده شود ميدمير آن پس د، کنيمياذن من از خا  به شکل پرنده خلق 

: آمده است (ع) حسين رفه منقول از امام  يدر د اهمچنين، . 12، فاطر.  
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ر يس ا چن ان ک ه     (ش اس ت يس ته س تا  يو شا ني از  بين خداوند است که يد و ايازمنديخداوند ن

 .از دارنديوند نشئون وجودشان به خدا ةز در هميمبلوقات ن

در . شئون وجود است ةو در هم يشگيمبلوقات به خداوند، هم ةهم يازمندي، نبدين ترتيب

، يينامند و در فلسفه ص درا  يم« يامکان فقر»مبلوقات را به خداوند،  يازمندي، نيفلسفه اسالم

 .ن فقر و ربط به خداوند هستندي ها  آن که شود مير ين تعبيمبلوقات چن ةدربار

 .است يت، و وحدت نظام هستيت و ربوبيد در مالکيتوح يت، مبنايد در خالقيتوح

 

 تيد در مالکيتوح (2ـ3

ان خداوند يم يوجود ةرابط يت نو يد در خالقيتوح .ز استيهمه چ يقيتنها خداوند، مالک حق

ار خداون د  ي  ن اً در اخت يمبلوق ات تکو  ةآن، همبر اساس که  کند ميم ير موجودات را ترسيبا سا

ن، يبن ابرا . خواه د  يک ه خداون د م     ش ود  م ي موجود  گونه همانز ين معنا که هر چيهستند  بد

ار ي  شئون وجودش کامالً در اخت ةز در اصل وجود و هميم که همه چير کنين تعبيم چنيانتو مي

لَهٍٍُ)ز است يان گفت خداوند مالک همه چتو ميگر، ير ديو به تعب اوستخداوند و تحت تسلط 

و ها  آن انين و ميآنچه در آسمان و زم 1 

 (.در دل خا  است از آن اوست

ا تب ار   يزي  نسبت ب ه چ  يکس ياست که برا يخود، مفهوم ي رف يت در معنايمالک ،البته

 يکس   يمث ال، وقت    يبرا. معتبر و مجاز بدانندز يله تصرفات او را در آن چين وسيتا بد شود مي

 يريي  او ب ا آن کت اع تغ   ينيو تکو يقيحق ة، گرچه با مالک شدن آن، رابطشود مي يمالک کتاب

نمون ه،   يت، تص رفات او را در آن کت اعْ مج از و ب را    ي  ن ا تبار مالکيهمبر اساس ، اما کند مين

ام ا  . ميندا مي يد و فروش آن را حق ويرگر، و خياز به اذن شبص ديآن کتاع را بدون ن ةمطالع

ج ه، ج واز و ح ق    يبه ا تبار ندارد و در نت يازياست، ن ينيتکو ة، که همان سلطيقيت حقيمالک

ار و تح ت س لطة   ي  قت اً در اخت يک ه حق  يزيدر آن چ يعنيدر ملک خود،  يقيتصرف مالک حق

، از جمل ه از  يقيالک حقت و اذن ميازمند رضايگران نياست و جواز و حق تصرف د ي، ذاتاوست

 .هاست آن يبرا يت ا تباريراه جعل مالک

تص رف در   يخداوند ب را  يمستلزم حق انحصار يو مطلق اله يقيت حقي، مالکبدين ترتيب

ست مگر يجز خداوند متعال مجاز به تصرف در موجودات ن ين معنا که کسيز است  به ايهمه چ

                                                                                                                                        

 .زمند نباشمنياخود  يمندزنيازمندم  پس چگونه در نيانيز  خود ينياز بيمن در ! دا  معبو

 .6، طه. 1
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 1.ت و اذن اويبه رضا

ن مهم يد به اي، از جمله بايديش و رفتار توحينش، گرايسنجش ب يبران مبنا، يبا توجه به ا

ت خداون د قائ ل   ي  در   رض مالک  يتيگران م الک يا ديخود  يتوجه کرد که فرد تا چه اندازه برا

 .است

 

 ينيت تکويد در ربوبيتوح( 2ـ4

ه ا  م تنيپ س از آنک ه دانس ت    .است يت الهيتحت ربوب ينيتکوطور   به يز در  الم هستيهمه چ

ن، يم که  الوه بر ايد توجه کني، باهاست آن يقيز مالک حقير موجودات و نينندة سايخداوند آفر

در واق ع،  . کن د  م ي ن است و  مالً در  الم خلقتْ تصرف و آن را اداره يکه رعّ العالم اوستتنها 

بت ب ه  نس ياله ينيت تکويت ربوبير و اداره کردن است و مقصود از  موميتدب يت به معنايربوب

بدون اذن  يگريچ موجود دياست و ه ير الهيز تحت اداره و تدبين است که همه چيموجودات ا

، مانن د  يق فراوان  يمصاد ير و اداره موجودات، دارايتدب. ت او در اداره جهان دخالت ندارديو مش

دادن، ب ه رش د و کم ال رس اندن،      يران دن، روز يدن و ميات ببش  يکردن، ح يحفظ و نگهدار

 .قرار دادن است يکردن و مورد امر و نه يياراهنم

ر ندارد و يچ وجه تأثيبه ه يگريچ موجود ديجهان ه ةست که در ادارين بدان معنا نيا ،البته

م ير ق رآن ک ر  ياز تعب ي  حت  کند ميامور  الم را اداره  ةواسطه هم يو ببه طور مستقيم خداوند 

ن يان وجود چن  تو مي، (ندکن مير يکه کار را تدب( يفرشتگان)پس قسم به آنان   5)

ن است که اوالً  خداوند کار ادارة جهان ير جهان را برداشت کرد   بلکه مقصود ا يدر تدب يطيوسا

رگر يگ ر ت دب  يد يننده باشد و موج ودات يست که او تنها آفرين نيو چن دهد ميز خود انجام يرا ن

ها  آن داشته باشند، يز در ادارة جهان خلقتْ نقشيگر نيد يموجوداتاً  چنانچه يجهان باشند و ثان

ر ياز ب ه ت دب  ي  و بدون ن که مستقل يند  پس آن کسکن مير خداوند کار يتحت تدبسرانجام هم 

خداون د متع ال اس ت و خداون د در ک ار ادارة       ده د  ميگر، کار ادارة جهان را انجام يد يموجود

 . المْ تنها از آنِ خداوند است ير استقالليتدبندارد و به اصطالح،  يکيجهان شر

ان ت و  م ي همچن ين،  . خداوند استفاده کرد يعيت تشري  ربوبيتوض يان براتو مين مبنا ياز ا

د در يد در استعانت و توحية توحية پرورش روحي، در سايقيت حقيجه گرفت که معنوين نتيچن

د در اداره و يبرخوردار است با يمعنوکه از سالمت  يگر، کسيبه  بارت د. شود ميتوکل حاصل 
                                                                                                                                        

حق وق و  ، هم و ني ز    112   114 ، صحق وقي اس الم   ةنظري، ييزدمصباح تقي محمد:  .، ربيشتر ضي تو يبرا. 1

 .98 97 ، صسياست در قرآن

 .2، ناز ات.  
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ببواهد و تنها به او اتکا و ب ر او توک ل کن د، و از     يخود تنها از خدا کمک استقالل ير زندگيتدب

 .ز کنديگران پرهيبه د يز از اتکا و ا تماد استقالليو ن يخودمحور

 

 يعيت تشريد در ربوبيتوح( 2ـ 5

م ک ه  يگفت  . نسبت به موجودات مبتار اس ت  يعيت تشريربوب يمتعال است که دارا يتنها خدا

ر ک ل  ين معنا ک ه اداره و ت دب  يتمام جهان خلقت از آن خداوند متعال است، بد ينيت تکويربوب

ب ر  ، مانن د انس ان،   يان موجودات جهان، برخ  يگر، در ميد ياز سو. اوستجهان  مالً در دست 

ار و اراده ي  اخت يام دها ياز پ يک  يام ا   .ان د  ش ده ده يار آفرياراده و اخت ي، داراير الهيتدباساس 

را در  يمبتلف   يه ا  روشن اس ت ک ه  م الً بتوانن د راه و     ي  همچون انسان ا يداشتن موجودات

گران را ب ه آن وادار کنن د، هرچن د آن راه و روش ب ا     يا دينند يگران برگزيخود و د يبرا يزندگ

 . است متفاوت باشد يت الهيآنچه مورد رضا

ه ا   آن يعني، شود ميز ي ام است و شامل موجودات مبتار ن ياله ينيت تکوياز آنجا که ربوب

اس ت ک ه س زاوار اس ت      ي، خداوند متعال تنها کسکند مير يخداوند اداره و تدبدر نهايت ز يرا ن

ن کند و ييت خودش است تعيکه مورد رضا يهمچون انسان، راه و روش يموجودات مبتار يبرا

 طا کرده است تنها در ها  آن که به يا ارادهار و يببواهد از اختها  آن ر  ام خود، ازيتدببر اساس 

از ب ه  ي  گر، تنها خداوند است ک ه ب دون ن  يبه  بارت د. است استفاده کنند يکه او راض يآن راه

ن ي  کن د، و ا  يامر و نهها  آن ن کرده، بهييگران حد و مرز تعيرفتار د ياند براتو مي، يگرياذن د

ا. )..در خداوند است  يع استقالليو تشر يارگذ قانونانحصار حق  يقاً به معنايدق

 يوض ع ک رده، ب را    يگران ببواهند قانونيکه اگر د ي، به طور(حکم تنها از آنِ خداوند است 1 ...

 .باشد يت الهيد با اذن و رضاين کنند، تنها باييتع يفيگران تکليد

( 5   4 يمبن ا ) ينيت تک و ي  د در ربوبي، که از توحيعيت تشريبوبد در ريپس مقصود از توح

گران امر يحق ندارد قانون وضع کند، به د يچ کس بدون اذن الهي، آن است که هشود ميجه ينت

ند به ا وادار کند و در مقابل، همه موظف يا تر  کاريگران را به انجام دادن کار يا ديکند  يو نه

 .گران اجرا کننديخود و د ةرا دربارها  آن چون و چرا ينهند و ب گردن ياله يهمه اوامر و نواه

ب ر  ، يدر مبحث سالمت معن و  ي ام رفتار يها هاز مؤلف يکيالتزام به احکام شرع، به  نوان 

 .قابل استنتاج است اين مبنا

 

                                                                                                                                        

 .41، سفيو. 1
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 توحيد در الوهيت (2ـ 6

و  ينيت تک و ي  بد در ربوي  ج توحيز نت ا ا. س ت يچ کس جز خداوند متع ال س زاوار پرس تش ن   يه

ر ياداره و ت دب ک ه  م که تنها خداوند اس ت  يرفتيپذ يرا، وقتيز. ت استيد در الوهي، توحيعيتشر

را دارد، و  يو ص دور ام ر ونه     يارگ ذ  ق انون کل جهان را در دست دارد و تنها اوست ک ه ح ق   

د ي  را باشند، باياو را پذ يها فرمانز يعاً نيد تشرير او هستند بايناً تحت تدبيتکوچنان که گران يد

ار او ق رار  ي  چ ون و چ را در اخت   يرا دارد که انسان خود را ب   يستگين شايم که تنها او ايريبپذ

 . بردارش باشد ع و فرمانيداده، کامالً مط

ار يچون و چرا خود را در اخت يکردن و ب يست جز اظهار بندگين يزيدن، چيدر واقع، پرست

م ک ه تنه ا   يري  گ م ي ج ه  ينت يعيو تش ر  ينيت تکوير ربوبد دين، از توحيبنابرا. قرار دادن يکس

 .ت استيد در الوهين همان توحيو ا( )خداوند سزاوار پرستش است 

ب ه  ب ارت   . اس ت  يسالمت معن و  يها خصن شايتر مهمت، از يد در  بودي، توحبر اين مبنا

 يح د نص اع س المت معن و    ، از کن د  م ي  ير از خدا بن دگ يغ يکه در برابر موجود يگر، کسيد

 .ستيبرخوردار ن

 

 يد افعاليتوح (2ـ7

ن اس ت  ي  ا يز جمله صفات کمال اله  ا. شود ميانجام  يت با اراده الهيدر جهان در نها يهر کار

ز به خواست خداوند ين معناست که همه چيبد يار مطلق الهياخت. ار مطلق استياخت يکه دارا

ب ه  . س ت يس ت چ ون او خواس ته ن   يست و آنچ ه ن وابسته است  آنچه هست چون او خواسته ه

س ت ک ه   ين نيست و چنيرون نيب يرة خواست و ارادة الهيز در جهان از دايچ چيگر، هي بارت د

 .ابندينکه خداوند خواسته که نباشند، تحقق يرغم ابه ا يامور بدون آنکه خداوند ببواهد  يبرخ

ز از آن ينها  آن ستند ويرون نيب يار الهيرة اختيز از دايگران نيد ياري، افعال اختبدين ترتيب

ن، ه ر  يبن ابرا . ابنديگر تحقق يار موجودات ديابند که خداوند خواسته است به اختي ميرو تحقق 

و  1 ) ده د  ميانجام  ي، با ارادة الهدهد ميرا انجام  يهر کار يکس

 (.هدنکه خدا ببوايد جز ايخواه ينم

و ه ا   آن ر موج ودات ب ه خ ود   يس ا  ياريواگذار شدن افعال اخت يعني، «ضيتفو»جه، يدر نت

ن ي  ا ،البته. ستين پذيرفتنيدرست و  ي، سبنيار الهيرة اراده و اختين افعال از دايخارج شدن ا

گ ر در  يد يه ا  هرا ارادي  س ت  ز يز نيخودشان ن يگران در کارهايد يها هر اراديتأث ينف يبه معنا

                                                                                                                                        

 (.51، انسان)جز آنکه خداوند ببواهد  خواهيد نميرا  چيزهيچ  و. 1
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 (ع)از ام ام ص ادق  . پ ذيرفتني نيس ت  ز يانه نيدگاه جبرگرايجه، ديمؤثرند و در نت ياله ةول ارادط

جب ر درس ت   ( قول به)نه  1 : نقل شده است که فرمودند

 .ن دو استين ايب يزيض  بلکه چياست و نه تفو

در  يمتع دد  يه ا  فا  ل عل خاص، مانند باز کردن قفل در، ک فين امر مانند آن است که يا

رداند، ه ر دو در را ب از   گ ميد را يکه کل يد در قفل و هم کسيگر دارد  هم گردش کليکديطول 

فعل مزبور را با مشارکت  ها فا لن ياما ا. قابل استناد استها  آن ين فعل به هر دويند، و اکن مي

د ب از  ي  گر را گردانندة کليد يميد، و نياز قفل را کل يميکه ن يطور  به، دهند مين گر انجاميکدي

ز ي  ن ياري  ک فع ل اخت ي  ب، ي  ن ترتيب ه هم   . ندکن ميگر  مل يکدين دو در طول يکند، بلکه ا

خداون د و خواس ت و    تي  نهادر افعال،  ةداشته باشد و فا ل هم يمتعدد طول يها فا لاند تو مي

 5 )، (ز استيهمه چ ةننديخداوند آفر 5 ... )ارادة اوست 

 (.ديد آفريده يانجام مرا و خداوند شما و آنچه 

ر ين دارد و س ا   يچ جه ت اس تقالل  يج ز خ دا، از ه     يچ موج ود يم، ه  يآنچه گفتبر اساس 

 ةجه، هم  يدر نت. ندکن يمافت يو کمال وجود خود را همواره از خداوند در يهست ةموجودات هم

ند و نه تنها در اصل وج ود، ک ه   يمبلوقات نه تنها در آغاز خلقت خود، بلکه همواره محتاج خدا

. ان د  ز ب ه خداون د و خواس ت و ارادة او وابس ته    ي  از وج ود ن  يگ ر يد ةبه هر مرتب  يابي  دستدر 

گ ران تنه ا ب ه    يست و دتنها خداوند ا يدر  الم هست يين مبنا، مؤثر نهايبا توجه به اهمچنين، 

 يراتيند منشأ ت أث کن ميافت ير کماالت خود را از خداوند دريواسطة آنکه قدرت،  لم، اراده و سا

 . هستند

 يد افع ال ي  ، ا تق اد ب ه توح  يس المت معن و   يها هد گفت، از نشانين نکته بايبا توجه به هم

خداوند را ب ه  ن وان م ؤثر     ريک، تأثيم و نزدينقش  وامل مستق ين معنا که فرد وراياست  به ا

د ببندند، و در يد تنها از خدا بترسد و تنها به او امين رو، انسان سالم باياز ا. ز در  کندين يينها

جه، ذکر، د ا و توسل در او وجود داشته باش د، نس بت ب ه خداون د محب ت داش ته باش د، و        ينت

 ةي  وج ود روح . فات دارند، بازداردکه با آن منا ييها يبه خدا او را از همه دلبستگ يو يدلبستگ

از  يبرخ وردار  يه ا  هگ ر نش ان  ياز د يزياستکبارس ت  ةيز روحيز از تکبر و غرور و نيتواضع و پره

ر ينک ه  ل م، ق درت و س ا    يو ا يد افعاليتوحبر اساس دگاه اسالم است که يدر د يسالمت معنو

                                                                                                                                        

 .15، ح 16 ص ،1 ، جالکافي، الکليني. 1

 .65، (غافر)  مؤمن 16  ر د، 115، انعام:  .رنيز  .65، زمر.  

 .96، صافات.  
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 . ي استشدن نيياز آن خداوند است، تب يقيحقبه طور کماالت همه موجودات 

 

 يقضا و قدر اله. 3

ب ه  « ريتق د »ان دازه، و   يبه معن ا « قدَر» ةاژو. را مقدّر کرده است يامور  الم هست ةخداوند هم

 يمعن ا   ب ه  «قض ا » ةواژ و است، نيمع يا با اندازه يزيو ساختن چ يگير اندازهسنجش و  يمعنا

( ه انج ام رس اندن اس ت   ب   يک ه آن ه م ن و    )کردن  يانجام رساندن و داور به و کردن رهکسي

 . شود مياستعمال 

)  شده يز به آن تصريم نيات قرآن کريکه در آ ير الهيمنظور از تقد

 يا دهي  ه ر پد  يمتع ال ب را   ين است که خدايا( ميدين آفريمع يا ز را به اندازهيما هر چ 1ٍ 

ر  لل و  وامل يقرار داده است که تحت تأث يخاص يمکانو  يو زمان يفيو ک ياندازه و حدود کمّ

ز ي  م نيمورد بح ث، ک ه در ق رآن ک ر     يدر معنا ياله يابد، و منظور از قضاي ميتحقق  يجيتدر

تعل ق   يب ه ام ر   ياله   يکه قض ا  يهنگام 5 )..کار رفته  هب

ن است ک ه پ س از ف راهم ش دن مق دمات و      ي، ا(ابدي ميد باش، پس تحقق يوگ ميرد، به آن يگ

ر، مرحل ة  ين تفس  يطبق ا. رساند يم يو حتم ييده، آن را به مرحلة نهايک پديط ياسباع و شرا

ط يز مشروط به فراهم شدن اسباع و ش را ي، و نيجيمراتب تدر ير قبل از مرحلة قضا و دارايتقد

ز ي  و ن يمرحلة قضا، دفع يول ابد ي مير ييط تغياز اسباع و شرا يضر بعييجه، با تغياست و در نت

 .استناپذير رييو تغ يحتم

رود و از  يب ه ک ار م    « سرنوشت» يقضا و قدر به صورت مترادف و به معنا ةدو واژ ياما گاه

ه، از ي  ات و اد ي  ن لحاظ است ک ه در روا يو بد شود ميتقسيم  ير حتميو غ ي، به حتمين رويا

 5.ده استيگرد ير قضا معرفيياد شده، و صدقه و د ا، از  وامل تغيا ر قضييتغ

ن اس ت ک ه سرنوش ت    ي  موج ودات ا  ةنسبت به هم ين، مقصود از قضا و قدر  ام الهيبنابرا

ب ه  . اب د ي م ي تحقق  يمراحل وجود او با  لم و اراده اله ةهم يعنيهر موجود،  يمشروط و حتم

قض ا و  )خواه د داش ت    يچه سرنوشت يکه هر موجود نددا ميش يگر، خداوند هم از پي بارت د

قض ا و ق در   )اب د  ي م ي تحق ق   يکه سرنوشت هر کس اوستو هم با اراده و خواست ( يقدر  لم

استنتاج ( 5    7 يمبنا) يد افعاليو توح( 5    4 يمبنا) ياله ينيت تکوين مبنا از ربوبيا(. يني 

ر آن را ب ر  ه ده   يو ت دب  يدارة ک ل   الم هس ت   م خداوند کار ايکه دانست يرا، هنگاميز. شود مي
                                                                                                                                        

 .49، قمر. 1

 .47، آل  مران.  

 .568 ص ،4 ، جيهحضره الفقي، من ال و الصدوق 471 469 ص ،5 ، جي، الکافلکلينيا:  .ر.  
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 ةم ک ه خداون د هم    يب ر  يم   يابد، پي ميت با خواست و ارادة او تحقق ينهادر ز يداشته، همه چ

ب ر  مراحل وج ود موج ودات    ةتحقق هم يعني، کند ميجاد ير و ايمراحل وجود موجودات را تدب

 .است ير و با  لم و ارادة الهيتدباساس 

و  ي  داده ش ده اس ت، ا تق اد ب ه قض ا و ق در اله        يخود توض يکه در جا هگون همان ،البته

 يانس ان، همچ ون برخ    . د با آن اشتباه ش ود يست و نباين ي، مستلزم جبرانگاريسرنوشت حتم

ار خود در سرنوشت خود مؤثر، و نس بت ب ه   ياخت ةار است و به اندازياخت يگر، دارايموجودات د

ار و ارادة انس ان ق رار   ي  در طول اخت يما از آنجا که ارادة الها. خود مسؤول است ياريافعال اخت

ل است، سرنوشت انس ان  يار خود در سرنوشت خود دخيطة اختيدارد،  الوه بر آنکه انسان در ح

، و از يش به سرنوشت هر کس  يز خداوند از پيابد و ني ميتحقق  يبا اراده و خواست اله سرانجام

 1.آگاه است دهد ميو انجام  کند ميد انتباع جمله به آنچه انسان با ارادة خو

ن يد در  يبرخوردار است با يکه از سالمت معنو يجه گرفت که کسيان نتتو مين مبنا ياز ا

و احس اس   ين ا تق اد موج ب جبرانگ ار   ي  ار، به قضا و قدر معتقد ب وده، و ا يباور داشتن به اخت

زه د در   ةيوجود روح ياز سالمت معنو يبرخوردار يها هز از نشانين. نشود يدر و يتيمسؤول يب

، نه بر شود مين ييتع ياله يکوير نينکه سرنوشت او با تدبيمان به ايکه با ا يا گونهفرد است، به 

ار، ي  در اخت يها نده و نعمتين شود، و نه نسبت به آياز دست رفته اندوهگ يها گذشته و نعمت

 5.سرمست و مغرور شود

 

 يوحدت نظام هست. 4

 يمبن ا )ت ي  د در خالقيبر توح بنا .دهند ميل يواحد را تشک ينظام ي الم هست يجزامجمو ة ا

                                                                                                                                        

مص باح  تقي   محم د انسان و سرنوش ت ، يمطهرمرتضي :  .، رقضا و قدر و سرنوشت ةدربارتفصيلي بحث  يبرا. 1

 .517 517 ص ،1/1، مشکات، همو:  .رنيز  ، درس نوزدهم آموزش  قائد، يزدي

  .

تمام زهد ميان دو  ب ارت  ؛ « (  ، يدحد)... 

شما رفته اندوهگين نشده و به آنچه خداون د ب ه ش ما    تا بر آنچه از دست »: قرآن است که خداوند سبحان فرمود

دو ط رف زه د را ب ه    ، ه مس رور نگ ردد  ين د نشود و به آ هگيناندو  و هرکس بر گذشته« داده است مسرور نشويد

در واقع، ايمان به قضا و قدر الهي، ايمان به اين حقيقت اس ت ک ه   (. 459البالغه، حکمت  نهج)دست آورده است 

متي وابسته به تدبير و اراده اله ي اس ت و از آث ار چن ين ا تق ادي، زه د، يعن ي دل نبس تن و         بود و نبود هر نع

و ن ه از   بيند ميامتحان  يبرا لهياانتي را ام نياد يها صورت است که انسان نعمتاين  در. رغبتي به دنيا است بي

 .ددگر مي هگينو نه در از دست دادنشان اندو شود ميمسرور و مغرور ها  آن داشتن
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موج ودات   ةن، اگ ر هم   يبن ابرا . ز، خداوند متعال استيببش همه چ يخالق و  لت هست ،(5-5

 يکه اج زا  ير و تأثراتيمزبور، با تأث ةم مجمو ييد بگويم، بايريک مجمو ه در نظر بگي الم را در 

 يگ ر، ک ل   الم هس ت    يبه  بارت د. پارچه است کيمنسجم و  يا مجمو هدارند، گر يکديآن در 

متع ال، ب ه    يب ا خ دا   يبا ارتباط وجود يهست يها هشاخ ةوسته است، و هميک نظام به هم پي

ان ي  باشد که ص رفاً م  يپراکنده از موجودات يا مجمو ه ياند، نه آنکه  الم هست شه متصليک ري

 .وجود داشته باشد تي ل ةرابطها  آن از يبرخ

ان ت و  ميهمچنين، . ميکن مياستفاده  يت و هدف هستياستنتاج وحدت غا ين مبنا براياز ا

آن است که فرد برخ وردار از   يمقتض يدين برداشت کرد که نگرش درست توحين مبنا چنياز ا

 . داشته باشد يهست ياجزا ةبه هم ينگر و تعامل کل ي، نگاهيسالمت معنو

 

 يو هدف هست تيوحدت غا. 5

 يم، مجمو ة  الم هس ت يگفت 4 يدر مبنانان که چ. واحد است يهدف ت ويغا يدارا يکل هست

گر، يبه  بارت د. شود مين ييد تبيتوحبر اساس  ي الم هست يمند ن نظاميواحد است و ا ينظام

آنچ ه در  ، ه ر  (يد افعاليتوح) 5    7 يمبنابنا بر  همچنين،. نديفرآ ميکتا همه  الم را يخداوند 

از  4 يدر مبن ا چنان ک ه  گر، يد ياز سو. خداوند است ياريابد فعل اختي ميتحقق  ي الم هست

هستند که  ير امور ممکن، معلول  لتي، همچون ساياريم، افعال اختيگفت يشناخت يهست يمبان

و در  ان د  هن گونه افعال، در واقع، به خواست و ارادة فا  ل وابس ت  يا. ابندي ميلة آن تحقق يبه وس

 . را انجام دهدها  آن ابند که فا ل ببواهدي ميتحقق  يصورت

فا  لْ   ياست ک ه ب را   يتيرا انجام دهد، هدف و غا يفا ل ببواهد کار شود ميآنچه موجب 

ز ي  فا  ل ن  يها همة خواست. شود ميده يآن فعل نام« يي لت غا»ن جهت، يمطلوع است و از ا

ذاتاً خود را دوست دارد  يگر، هر کسيبه  بارت د. اتمنشأ واحد دارند که  بارت است از حب ذ

. ب ا وج ود و کم ال خ ودش داش ته باش د       يک ه تناس ب   دهد ميرا انجام  يار خود کاريو با اخت

ک فا  ل، خواس تن و دوس ت داش تن     ي   ياريهمه افعال اختغايي  ان گفت  لتتو مين، يبنابرا

، ش ود  م ي ر ي  ز آن به حب ذات تعبن دوست داشتن و خواستن خود، که ايا ،البته. خودش است

 .گردد يتا سرانجام به انجام دادن فعلْ منته شود ميگر يد يخودْ  لت خواستن امور

  لت يگر، دارايز مانند افعال هر فا ل مبتار ديخداوند ن ياريافعال اخت: ان گفتتو مي ،پس

ن و دوس ت  خواس ت  يعن  يست جز حب ذات، ين يزيت، چيدر نهاها  آن غايي است و  لتغايي 

گر ص فات ذات خداون د،   يات و ديداشتن خدا خودش را  و البته حب ذات، مانند  لم، قدرت، ح

 . اوستن ذات ي 
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ب ه  ب ارت   . ردي  گ م ي د شکل يبر محور توحدارد که  يت واحديغا ي، کل هستبدين ترتيب

ب ه  را  يهس ت ب ه ط ور تک ويني    مبتلف،  يها هزيست که موجودات مبتلف با انگيگر، چنان نيد

دارد واحد  يتياست، غا يکه فعل اله يمتفاوت سوق دهند  بلکه کل نظام هست يها تيسمت غا

 5  )... و ( رددگ مياو باز  يز به سويو همه چ 1 ...)... 

ک ه بازگش ت    يبه درست 5 )و ( ردندگ ميخداوند باز  يهمانا همه امور به سو

 (.پروردگار توست يبه سو

اس ت ت ا ب ه     يگريد يها م،  موماً حب ذات، خودْ منشأ خواستياشاره کردچنان که  ،البته

 موم اً   ه ا  انس ان مث ال، ح ب ذات در م ا     يبرا. شود يخاص منته يخواستن و انجام دادن فعل

 يم معم والً ب را  يده يکه ما انجام م ييکارها يعنيمان است   صينقاازها و يمنشأ خواستن رفع ن

گر، انسان چون خود را دوس ت دارد،  يبه  بارت د. ما برطرف شود يازهاياز ن يازين است که نيا

ک ه ب ه نظ رش     دهد ميرا انجام  ين منظور، کاريا يتر شود و برا ببرد و کامل يخواهد سود يم

ا ي  ن جه ت، ب ه کس ب درآم د     ياست، و ب ه هم    يل کماليحصخود او سودمند و موجب ت يبرا

به دست آوردن س ود   ين پندار که او برايخداوند، ا ةاما دربار. ردازدپ مي ل  لم و مانند آنيتحص

م خداون د  يگفت   1 يدر مبن ا چن ان ک ه   را ياست  ز يپندار نادرست کند ميل کمال کار يو تحص

 . انجام دهد يبرطرف کردن آن کار يندارد تا برا يازيکامل مطلق است و نقص و ن

( يحکم ت اله   ) 6 يست، در مبن ا يچ يافعال الهغايي  نکه پس از حب ذات،  لتيا ةدربار

افع ال  غ ايي   ن است ک ه  ل ت  يم تنها ايد دارينجا بر آن تأکياما آنچه در ا. م گفتيسبن خواه

 يمن د  موج ب نظ ام  ، يدر افع ال اله   غايي  ن وحدت  لتيواحد است و ا يت، امريدر نها ياله

 . د استيبر محور توح يهستغايي 

ن مبن ا  ي  ب ا اس تفاده از ا  همچن ين،  . ش ود  مياستفاده  ين حکمت الهييتب ين مبنا براياز ا

 .گانه استي ي، امريسالمت معنو يار اصليانسان و مع ييان نشان داد که هدف نهاتو مي

 

 يحکمت اله. 6

است که به موجب آن،  يا يژگيکمت وح. داردول معق يو هدفاست مانه يهمه افعال خداوند حک

ک ه ب ا کم االت     کن د  م ي را آگاهان ه انتب اع    يياست کارها يژگين ويکه واجد ا يفا ل مبتار
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از آنج ا ک ه  ق ل،     1.ر و کم ال ت وأم باش د   ي  ن خيشتريجه، با بياو سازگار بوده، و در نت يقيحق

، ب دين ترتي ب  . نامن د  يز ميار معقول نمانه را کي، کار حکدهد مي  يرا ترج ين کاريانتباع چن

ا ب ه  ي  خود اس ت   يقيانجام دهندة آن کار از کمال حق يل ناآگاهيا به دليمانه نبودن کار، يحک

مث ال،   يب را . ده د  مي  يخود ترج يقيتر وجود خود را بر کمال حق مراتب پست يل آنکه ويدل

، و از کمک ب ه  کند مي يوانيت حر لذايدن و سايکه تمام  مر خود را صرف خوردن، خواب يانسان

ا بدان جهت اس ت ک ه   يورزد،  يم يو کاهل يکوتاه يل اخالقيغ کرده، در کسب فضايگران دريد

برتر از کم االت   يکمال انسان نددا مينکه يا با اي نددا ميوانات برابر يرا با کماالت ح يکمال انسان

 ي، و در ه ر ص ورت کاره ا   کند ميبسنده و دل خوش  يوانيح يها است، به همان لذت يوانيح

در انج ام دادن   ياست اگر کسهمچنين، . کند ميهوده تلف يست و  مر خود را بيمانه نيحک يو

رد و م ثالً ب دون   ي  خ ود را در نظ ر نگ   يق  يمعقول و متناسب با کم ال حق  يخاص، هدف يکار

را ه ا   آن د وکن   يبرجلو و يرو ادهيخود ز يها ييان درازمدت، در مصرف دارايمحاسبة سود و ز

 .ستيمانه نيحک ين صورت کار ويهوده هدر دهد، که در ايب

که انج ام   يياز کارها ها انسانم،  موماً هدف ي  داديقبل توض يطور که در مبنا همان ،البته

ده ي  مان ه نام يکار انس ان حک  ين، در صورتياست و بنابرا يطلب ، پس از حب ذات، کمالدهند مي

 .ک کندياش نزد يقيبه کمال حق که آن کار، او را شود مي

 يطلب   اند منشأ کمالتو ميم حب ذات در خداوند، که کامل مطلق است، نيگفتچنان که  ،اما

در . را انجام ده د  يبه دست آوردن سود و کمال، کار يست که خداوند برايچنان ن يعنيباشد  

ن ي  آث ار ا  زي  خداوند موجب دوست داش تن کم االت موج ود خ ود و ن     ة وض، حب ذات دربار

 .، ح ب ب ه آث ار کم االت خ ود اوس ت      اس ت کماالت است، و در واقع، آنچه منشأ افعال خداوند 

، ده د  مي يند و مثالً به او روزيفرآ ميرا  انسان مانند يموجود خداوند که يهنگام آنکه،  يتوض

م ال  از ک يآن است که الزمة برخ وردار  يببرد، بلکه برا يق سودين طريست که از ايآن ن يبرا

 ين ور، نورافش ان   کس ب  يمبن ع ن ور، ب را   چن ان ک ه   اوست   به دادني روز و او دنيمطلق، آفر

 . است يمنبع نور باشد، نورافشان يزينکه چي  بلکه الزمة اکند مين

 ،ام ا . است ي، حب ذات و در درجة بعد، حصول کمال در هستياز افعال الهغايي  پس هدف

م، يگفت  چن ان ک ه   را، يز. هوده باشديمانه و بير حکيغخداوند  يک از کارهايچ يست هيممکن ن

ش ب ه  ياز گرا يا ناشيخود اوست  يقياز جهل فا ل به کمال حق يا ناشيمانه بودن کار ير حکيغ
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، ه م از  (1 يمبنا)اما از آنجا که خداوند کامل مطلق است . تر وجود خود تر و ناقص مراتب پست

مان ه  يافع ال او حک  ةن هم  يست و جهات نقص، و بنابراجهل، مبر ا و منز ه است و هم از مراتب پ

)ست يهوده نيچ کار او  بث و بياست و ه

ه ا   آن م  مايديافريچه نيهاست باز ان آنيو آنچه مرا ن يو ما آسمان و زم 1 ... 

از اوصاف کمال خداون د اس ت ک ه در هم ه      يکي، حکمت بدين ترتيب(. ميديرا تنها به حق آفر

 .ابدي ميبروز و ظهور  يافعال اله

ن يمانه است، و با کمال مطلق او تناسب دارد، ب د يخداوند حک يکارها ةخالصه، همطور   به

نکه خداون د  يناسب هستند، نه اکه در ذات خداوند وجود دارند مت ين کارها با کماالتيمعنا که ا

حکمت خداوند و  يژگيجة وينت ،نيبنابرا. ابدي ميدست  ين کارها به سود و کماليبا انجام دادن ا

ن اس ت ک ه از   ي  مان ه اس ت، ا  يش حکيمعقول است و کارها يهدف ينکه او در افعال خود دارايا

ز ب ه نح و   ي  را ن يک ار  و ه ر  ش ود  ميممکن صادر  ين کارهايخداوند کامل مطلق، همواره بهتر

ر و کم ال حاص ل   ي  ن خيش تر ين کاره ا در مجم وع، ب  ي  ک ه از ا  ي، به طوردهد مياکمل انجام 

، مقدم ه و  کند ميمانند انسان  طا  يرا که به موجودات ييها تيو ظرف ها قابليت ي، و حتشود مي

 .5هاست آنکماالت در  يحصول و بروز برخ يبرا يا لهيوس

از  زي  ن. گر استنتاج ک رد يد ييرا به  نوان مبنا يحسن بودن نظام هستان اتو مين مبنا ياز ا

 يوج ود  يه ا  قابلي ت ه ا و   تي  جه گرفت که ظرفينت يختشنا انسان يان در مبانتو مين مبنا يا

ع ت  يمان ه در او ب ه ود  يحک يوصول انسان ب ه ه دف   يستند و برايهوده نيمبتلف انسان، لغو و ب

 .اند شدهنهاده 

 

 نظام أحسن. 7

 2 يدر مبنانان که چ. جاد شده استيا ين نظام ممکن است که با حکمت الهيبرتر يظام هستن

فعل هر غايي  افعال خداوند   مانند  لت غايي   لت. واحد است يتيغا يدارا يم،  الم هستيگفت

ر ي  ک ه خ  ياست  همان ذات   ين ذات کامل مطلق الهيگر   حب ذات است که   يفا ل مبتار د

جاد يم، در درجة بعد، هدف خداوند از افعال خود، ايگفت 6 يدر مبنانان که چ. ز هستيمحض ن

رن د ک ه در   يگ م ي انجام  ين کارها به صورتي، اياست و بنا بر وصف حکمت اله يکمال در هست
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 .حاصل شود يشترير بيمجموع، کمال و خ

ل ندارن د و  انند داشته باش ند بالفع   تو ميرا که  يکماالت ةهم يگر، موجودات ماديد ياز سو

زنده ماندن،  يوان برايمثالً ح. گر هستنديگاه مانع و مزاحم موجودات دها  آن بهيابي  دست يبرا

 4 يگ ر، ب ا توج ه ب ه مبن ا     يوان  و ب ه  ب ارت د  ي  اه و حي  ، و انسان، از گکند ميه ياه تغذياز گ

د نق ص و  راي  ک موج ود، مس تلزم ا  ي،  الم ماده،  الم تزاحم است، و کامل شدن يشناخت يهست

 . گر استيموجودات د يدر برخ يبروز کاست

ن يش تر يکه در مجموع، ب شود ميده يآفر يا گونهز به ي،  الم ماده نيبنا بر وصف حکمت اله

 ي، اه داف ش ود  م ي حاص ل   بدين ترتيبکه  يباشد و نظاميابي  دستن کمال از آن قابل يو برتر

، و از آنجا که خداوند کامل مطل ق اس ت،   دشو ميده يمانه ناميو حکدارد  يمتناسب با کمال اله

 . ستيممکن ن کند ميجاد يتر از آنچه او ا از موجودات، کامل يتحقق نظام

ان ب ه دو  ت و  مي شود ميده يرا که در مبلوقات خداوند د ييها و کمبودها ، نقصبدين ترتيب

لوق ات  است که مرب وط ب ه ض عف مرتب ه وج ود مب      يص ذاتيدسته اول، نقا: م کرديدسته تقس

ابد طبع اً مانن د   يتحقق  ياگر ببواهد مبلوق يعنير است  يناپذ نسبت به خداوند است و اجتناع

ابد، ياز موجودات تحقق  يطول ين اگر قرار باشد مراتبيخداوند کامل مطلق نبواهد بود و همچن

ق ص  ص و کمبودها مربوط اس ت ب ه ن  يدسته دوم از نقا. گر باشنديد يتر از برخ ناقص يد برخيبا

آنکه انسان وجود داشته  يمثالً برا. ديآ ميد يگر پديکديبا  ي، که در تزاحم موجودات مادي رَض

ه کن د و  ي  وانات تغذياهان و حيگ يخود ادامه دهد الزم است که از برخ يباشد و بتواند به زندگ

باش ند،   يغن ير و برخيفق ها انسان يبرخ يعيطبطور   بهاگر  ،نيوارد کند  همچن ينقصها  آن به

د، و  مر محدود انسان، امکان يآ ميد يپد ها انسانهمچون انفاق و صبر در  يامکان کسب کماالت

وج ود   ين، براي، و بنابراکند ميرا فراهم  يابد يها او از نعمت يمند انتقال به  الم آخرت و بهره

ر و م ر   ل فق  ي  از قب يص  يممکن باشد، وجود نقا ين کماالت اخالقيکه در آن، کسب ا يجهان

ب ي  ترت يا گون ه ب ه   يحکمت اله   يص و کمبودها، به مقتضاين گونه نقاياما ا. ر استيزناپذيگر

ک ه   يير ممکن قاب ل حص ول باش د، و ت ا ج ا     ين کمال و خيشتريبها  آن ابند که از مجموعي مي

ن صورت به وج ود  يکه بد يابند و نظاميدست  يشتريشتر به کماالت بيممکن است مبلوقات ب

را ب ه   يزي  آن کس ک ه ه ر چ   1 ) شود ميده ينظام احسن نام ديآ مي

 (.ن وجه خلق کرده استيکوترين

ت ين وض ع يت هر موجود در هر زمان، بهتريست که وضعين نيمقصود از نظام احسن ا ،البته
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ن يت ر  ج ودش، کام ل  ن نظام در کل ويآن است  بلکه مقصود آن است که مجموع ا يممکن برا

 يبا لزوم تالش برا يمنافات ين، احسن بودن نظام هستيبنابرا. است که امکان تحقق دارد ينظام

  ک ه خ ود     يگران ب ه اه داف متع ال   يص، و وصول خود و ديو نقا ها يشتر و رفع کاستيتکامل ب

 .ن نظام است   نداردياز هم يببش

از  يمان ه کل   يه دف حک  يانسان را در راستانش يمانه از آفريان هدف حکتو مين مبنا ياز ا

دگاه اس الم  ي  از د يس المت معن و   يار کل  ي  ن معي ي جه گرفت و از آن در تعينش جهان نتيآفر

 .استفاده کرد

 

 عدل الهي. 8

 يو براب ر ق رار دادن، و در   رف، ب ه معن ا      يبرابر يدالت در لغت به معنا . خداوند  ادل است

ب ه   يلغ و  يا نکتة انتقال از معناياست و گو« استحقاق داردکه  يا گونهبه  يدادن حق هر کس»

ن واژه ب ا توس عه در   ي  ا. رفتار شبص  ادل با حق طرف مقاب ل اس ت   يسنگ و هم ي، برابري رف

رود که در واق ع،   يز به کار مين« ستة خوديشا يز در جايقرار دادن هر چ» يمفهوم آن، به معنا

م، ياوص اف خداون د گفت     ةاز آنچه درب ار . حکمت است ينامع باً هميو تقر ي رف يتر از معنا  ام

ن يت ر  س ته يرا ب ه شا ها  آن نش موجودات،يجه گرفت که خداوند، هم در خلقت و آفريان نتتو مي

 يز را در ج ا ي  ، ه ر چ ب دين ترتي ب  ن د، و  يفرآ مينظام احسن است     يوجه   که مطابق الگو 

ن وج ه  يک وتر يرا ب ه ن  يزيآن کس که هر چ 1 ) دهد ميخودش قرار 

ه ا   آن همچ ون انس ان، مط ابق اس تعداد و طاق ت      ي، هم به موجودات مبتار(خلق کرده است

خداون د ب ه    5 ...کَلِ  فُ اهللُ نَفْس اً الِال وُسْ عَهَا   يال )ابن د  يتا بتوانند به کمال خود راه  کند ميف يتکل

 ، متناسب ب ا  م ل  ي، هم در مقام قضاوت و داور(کند ميف نيتکلاش  ييجز به اندازه توانا يکس

مشبص  اند شدهده يوصول به آن آفر يکه برا يفريتا استحقاق پاداش و ک کند ميقضاوت ها  آن

شان ستم يو به ا شود مي يبه قسط داورها  آن انيم 5 )...شود 

 ياري  ک ه متناس ب ب ا  م ل اخت     يا ج ه يرا به نتها  آن فر،يهم در مقام پاداش و ک ، و(شود مين

)ن شود يتأمها  آن نشيرساند تا هدف از آفر يخودشان است م

ند و هر ک س  يب يرا م ر انجام دهد آنيکار خ يا پس هر کس ذره 4 
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 دالت در خداوند متعال، با  ق ل قاب ل    يژگين، ويبنابرا(. نديب يکار بد انجام دهد آن را م يا ذره

 1.ستين ها انسانا همة يموجودات  ةآن، برابر قرار دادن هم ياثبات است و البته مقتضا

افراد از جهت س المت   يبايزان انتظارات و نحوة ارزيد در مي، باياتياله ين مبنايبا توجه به ا

 .ت کردي، هماهنگ با  دالت حاکم بر نظام خلقت، اصل تناسب و ا تدال را ر ايمعنو

 

 نش جهانيهدف از آفر. 9

 يهس ت غ ايي   يمن د  نظ ام ر اس اس  ب  . ، انسان کامل اس ت ينش جهان هستياز آفر يهدف اصل

نش ي، آف ر (6 يامبن  ) يحکم ت اله   ب ر اس اس   همچنين، . مند است تينش غاي، آفر(2 يمبنا)

اس ت، ک ه در درج ة     ياله نهايت بيمعقول و متناسب با کماالت  يهدف يمانه و دارايجهان حک

است و در درجة بعد، حصول و بروز کمال به نحو اکمل،  ياول، حب خداوند به ذات مقدس ربوب

ن يشتريکه در مجموع، ب شود ميده يآفر يا گونهبه  ي، نظام هست(7 يمبنا)و بنا بر نظام احسن 

 . ر و کمال از آن حاصل شوديخ

 ينک ه برخ   يام ا ب ا توج ه ب ه ا    . نش مجموع  الم خلقت ب ود ياز آفر يم هدف کليآنچه گفت

ان پرس ش از  تو ميند، کن ميگر فراهم يمبلوقات د ير برخييا تغيوجود  ينه را برايمبلوقات زم

گ ر  ياست ک ه د  يوجودگر مطرح کرد و آن پرسش از آن ميد يينش جهان را به معنايهدف آفر

ن مرحل ه، س ؤال درب ارة ه دف     ي  گر، در ايبه  بارت د. اند شدهده يتحقق آن آفر يموجودات برا

ب وده  ه ا   آن ک ازينش مبلوق ات، ک دام  ياز آف ر  يمقص ود اص ل  »: ن است ک ه ينش جهان، ايآفر

 .«؟است

ه ا   آن نيت ر  ان مبلوقات، کام ل ين است که از ميمال  حکمت، ابر اساس ن سؤال، يپاس  ا

 ياري  اخت ييازمند ش کوفا ياز کمال، ن يا ن مرتبهياست و اگر حصول چن يمطلوع و مقصود اصل

س از   ن ه يباش د ک ه زم   يز به وج ود آم دن موج ودات   يدر آن موجود و ن ييها قابليتها و  تيظرف

ش و يداي  ب ه تب ع پ  ه ا   آن او باشند، هم ه  ياريکمال اخت ييساز شکوفا نهيز زميش آن و نيدايپ

 .شوند ميواقع  ينش الهي، مطلوع و مقصود از آفرين موجوديچن تکامل

است که ب ا   يم، انسان موجوديشناس ميکه  يان موجوداتي، در ميختشنا انسان يبنا بر مبان

 ين درجات کمال ممکن براياز قدرت تعقل و انتباع آگاهانه، امکان وصول به باالتر يبرخوردار

ش انس ان و ف راهم   يداي  نش جه ان، پ يان گفت هدف از آفروت مين، يک مبلوق را دارد و بنابراي

 .و تکامل او بوده است يرشد و تعال ينه برايشدن زم

                                                                                                                                        

 .، درس بيستمآموزش  قائدي، يزدمصباح تقي محمد:  .ر. 1
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) نددا ميانسان  ين است برايدر زمرا ن هدف، خلقت آنچه يم با اشاره به ايقرآن کر

ش ما   ين است ب را يچه در زماست که همة آن ياو همان کس 1 ... 

رمؤمنان، يو ام (ص)رسول خدا يوارد شده، وجود گرام (ع)نيکه از ائمه معصوم ياتيو در روا( ديآفر

 5.ر مبلوقات ذکر شده استينش سايبه  نوان هدف آفر (ع)بلکه همه ائمه اطهار

ب وده   مبلوقات، به وجود آمدن نوع انسان ةنش هميان گفت هدف از آفرتو مي، بدين ترتيب

که در وج ود ان وار پ ا      ين درجات کمال را داشته باشد، هدفيت وصول به باالترياست که قابل

 .ده استيت کامل رسيبه فعل (ع)معصومان

ي ابي   دس ت است،  ينش جهان هستيانسان که همان هدف از آفر يين اساس، هدف نهايبر ا

، ياتي  اله ياز مب ان  5و  1 يمبان ز با توجه بهين. ممکن است يارين کماالت اختيشتريانسان به ب

جه يان نتتو مين، يگانه خداوند متعال است و بنابراي، مبصوص ذات يکمال هست ةن درجيباالتر

ق رع  »کماالت وجود است که از آن به ترين  يانسان، وصول انسان به  ال ييگرفت که هدف نها

ن درج ه  يدن ب ه ب االتر  يس  ، رييذو مراتب است و طبعاً هدف نه ا  يو امر شود مير يتعب« ياله

 .ممکن قرع به خداوند است

 

 ينيت تکويهدا. 11

حکم ت  ب ر اس اس   . کن د  ميت ير هداين مسي، به بهترينيتکوطور   بهموجودات را  ةخداوند هم

از  يارياز آنج ا ک ه بس    . معق ول اس ت   يه دف  يموج ودات دارا  ةنش همي، آفر(6 يمبنا) ياله

، حکم ت خداون د   شوند ميمواجه  يراتييول زمان با تغ، و در طدارند يجيتدر يموجودات وجود

معق ول   يبه مقصدسرانجام رات، يين تغيند که با ايافريب يا گونهرا به ها  آن آن است که يمقتض

ن موجودات با ي، کار ادارة ا(5    4 يمبنا) ينيت تکويد در ربوبيگر، بنا بر توحيد ياز سو. برسند

و  ه ا  هن  يخ ود در تم ام م دت وجودش ان، زم     ةمانير حکيبخداوند متعال است و اوست که با تد

                                                                                                                                        

 .59، بقره. 1

»شده آمده است که  روايت (ص)مبر اکرمپيا ةدربار (ع)لي  منينالمؤميرکه از ا سيقد حديثدر .  

 سيقد يثيدر حدنيز  .ميدفرآ نميافال  را ، نبود( مقصود)  اگر وجود تو (199ص  ،24 ج ،بحار األنوار)« 

»، آم ده اس ت ک ه    (ع)يو امامت  ل (ص)مبر اکرمپيان نبوت يابعد از ب (ع)امام صادق روايتبه 

 ي ث در ح د همچن ين،  . مي د فرآ نمي ار يزي  اگر آن دو نبودند، چ(559 ، ص)« 

»: فرماي د  ميخداوند  (ع)نميمبر و امامت ائمه معصوپيات به نبو ي بعد از تصر، معراج سيقد

ن ه   و، و آخرت نيانه د، يدنبود( مبر و ائمه اطهارپيا)  اگر شما (559 همان، ص)« 

 .ميدفرآ نميبهشت و دوزخ را 



 97 مباني سالمت معنوي از ديدگاه اسالم: فصل دوم ببش اول

که بتوانند به سمت مقصد مزبور حرک ت کنن د و    کند ميفراهم  يا گونهبه ها  آن يط را برايشرا

ن يش تر يک ه در مجم وع ب   کن د  ميرا چنان اداره ها  آن ،(7 يمبنا)نظام احسن  يمبنابر اساس 

حرک ت موج ودات ب ه س مت      ي مل   يها هنيزمفراهم کردن . حاصل شودها  آن ر و کمال ازيخ

و آن ک س   1 ) شود ميده ينام ينيت تکويها، هدا نش آنيمقصد مطلوع از آفر

 (.ت نموديش مقدّر کرد آنگاه او را هدايخو را به اندازة( يهر موجود)که 

م ت و بن ا ب ر    حک ين است ک ه خداون د ب ه مقتض ا    يا ياله ينيت تکويمقصود از هدا ،پس

را ب ه   ير ه ر موج ود  يي  ط تحق ق و تغ ينظام احسن، ش را  يخود و مطابق الگو ينيت تکويربوب

ج ه،  يدر نت. ، الزم اس ت ير و کمال از هستين خيشتريحصول ب يکه برا کند ميم يتنظ يا گونه

 .است يجهان، در مجموع، رو به رشد، کمال و تعال يها هديپد يجهت حرکت  موم

ن ده را ب ه  ن وان    يو نش اط نس بت ب ه آ    ينيب د و خوشيان وجود حس امتو مين مبنا ياز ا

 ياله   يعيت تش ر ين مبنا، ه دا ياز اهمچنين، . جه گرفتينت ياز وجود سالمت معنو ييها هنشان

م ؤثر   يسالمت معنو يها خصشا يکه خود در استنتاج برخ شود ميجه يز نتينسبت به انسان ن

 .است

 

 يعيت تشريهدا. 11

ز ين يعي، به صورت تشري موم ينيت تکويوجودات مبتار، مانند انسان را  الوه بر هداخداوند م

نش يو حکمت آف ر  ينيت تکوياز هدا ي  که ناش  ياله يعيت تشريقصود از هدام. کند ميت يهدا

ن است که خداوند موجودات مبتار و از جمله انسان را، يچون انسان است   ا يموجودات مبتار

ز ي  موج ودات فاق د ش عور و اراده را ن    يخود که به موجب آن حت   يني ام تکوت ي الوه بر هدا

مانن د  ق ل و   ) يل دروني، با وساکند ميت يهداها  آن نشير و به سمت هدف مقصود از آفريتدب

، و وض ع  يامبران و فرس تادن کت ب آس مان   يمانند ارسال پ) يرونيل بيو وسا( يادراک ير قوايسا

ل يانند به کمال خود ناتو ميآن  ياريمودن اختيه تنها با انتباع و پک يبه راه( عتيقانون و شر

 .کند مي ييند، راهنمايآ

مبتار است و با توجه به موانع  ي، انسان موجوديختشنا انسان ي  آنکه با توجه به مبانيتوض

ن يرو اس ت و ب د   هروب   يها و م وانع  تيوسته با محدوديص راه کمال، پيت، در تشبيم و تربيتعل

 .است ييازمند راهنمايخود، ن يقيبه کمال حقيابي  دستن راه ييتع يل، همواره برايدل

ل ي  ارائه شوند ک ه ب ه دل   يمبتلف يها هممکن است را يقيبشر به کمال حق ييراهنما يبرا

                                                                                                                                        

 .5، ليا . 1
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ط ور    ب ه ها  آن ميمستق يا نادرستي يص درستيت، تشبيم و تربيها و موانع تعل تيوجود محدود

شناخت راه درست کمال، مراجعه  ي، تنها راه ممکن برابدين ترتيب. ستينشدني ما  يکامل برا

 يم که به درس ت يکامل و بدون اشتباه بشناسد و مطمئن باشطور   بهاست که آن راه را  يبه کس

 .کند ميما گزارش  يآن را برا

ز ي   ل م مطل ق اس ت و ن    ي، خداون د دارا (1 يمبن ا )وجود خداوند کام ل مطل ق   بر اساس 

ان د م ا را ب ه    تو م ي ن، تنها خداوند است که يبنابرا. ه انسان و در گفتار خود صادق استرخوايخ

، به م ا  ين الهيق ابالغ ديت کند و راه درست وصول به آن را از طريمان هدا يقيکمال حق يسو

ن ي  ت و ديرا با هدا امبر خودياوست آنکه پ 1 )بشناساند 

 (.حق فرستاد

و مکات ب   يبدل يها و ساختة دست بشر، از جمله  رفان ينيان و مکاتب زمي، ادبدين ترتيب

ش ة ن اقص و مح دود    ياندبر اس اس  ، که يتيو ترب ي، حقوقياسي، سي، اقتصاديمبتلف اجتما 

ن ي  دم، و ب دون اتک ا ب ه د   م ر بيشتر ا با نظر ياز افراد،  يتوافق و قرارداد تعدادبر اساس ا يبشر، 

 .ندارندا تبار کافي ، شوند ميج ين، ترويمورد قبول د يها روشحق و در قبال  يآسمان

ن يات آن قصور داشته باشند و دستشان از ديا جزئين حق يص ديکه در تشب يکسان ،البته

وانگ ان و  يد غافل باشند   مانند  يآن به کل ةق درباريو تحق ييجو يا از پي يعنيحق کوتاه باشد، 

ابند، معذورند و بلکه ب ه ان دازة   يقت را بيق، نتوانند حقيو تحق ييجو يرغم پ يا  ليخردساالن    

ات آن و ي  ن ح ق و جزئ ي  د ةق درب ار يکه امکان جستجو و تحق ياما کسان. تالش خود مأجورند

، کن د  مير يتقصو  ين راه کوتاهين حال، در ايشناسان مورد ا تماد را دارند و با ا نيمراجعه به د

 .د بودنمعذور نبواه

از  يرويزان پي، توجه به ميسنجش سالمت معنو يجه گرفت که برايان نتتو مين مبنا ياز ا

 .حق الزم است ين الهيد يها ييم و راهنمايتعال

 

 بودن اسالم يت و جهانيت، جامعيخاتم. 12

و   اسالم   ت ا اب د تنه ا      ن اياست و د يامبر الهين پيآخر (ص)اسالم، حضرت محمد يرسول گرام

 .سعادت است يانسان برا ياساس يازهاين ةهم يگو همگان و پاس  ين معتبر برايد

امبران ي  ، پس از ارسال پيعيت تشريهدا ين است که خداوند در راستايت ايمقصود از خاتم

ن اس الم را ب ا بعث ت    ي  د يعن  ي، ين آس مان ي  ن ديآخر (ع)يسيو   يم، موسيمتعدد، مانند ابراه

                                                                                                                                        

 .9، و صف 58  فت ، 55، توبه. 1
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از  يامبرين، نه پين، پس از ايبنابرا. داشته است يبه بشر ارزان 1(ص)امبر، حضرت محمدين پيآخر

بش ر ب ه    ييراهنم ا  يب را  يگ ر ين دي  چ ديجانب خداوند به رسالت مبعوث خواهد شد، و نه ه  

 .رددگ ميسعادت و کمالْ نازل 

تْ برخ وردار  ي  ن اس الم از جامع يدر مبحث اسالم و قلمرو آن گذشت، دچنان که ن يهمچن

 يب را  ياساس   يازه ا يهمه ن يگو رد و پاس يگ ميرا در بر  يات انسانيح يها ساحتبوده، همه 

 . ن سعادت بشر استيتأم

)اختصاص ندارد يا لهياست و به قوم و قب يز جهانيامبر اسالم نيگر، رسالت پيد ياز سو

دهن ده و   و ت و را ج ز بش ارت    5 

امبر ي  ل، پي  ن دليب ه هم   (. ننددا مين شتر مردميب يم وليهمه مردم نفرستاد يبرا يا دهنده ميب

ران، ي  ص ر روم، پادش اه ا  يمبتل ف، مانن د ق   يمتعدد، س ران کش ورها   يها هاسالم با نوشتن نام

. ل مبتلف  رع را به اس الم د  وت کردن د   يقبا يز رؤسايحبشه و شامات، و ن ان مصر،يفرمانروا

                                                                                                                                        

 :کند مي فيمبران معرپيا ةمبر اسالم را خاتم همپيابه صراحت  يمقرآن کر. 1

 ةس ت، بلک ه فرس تاد   نياز م ردان ش ما    هيچ ي ک پدر  (ص)حمد  م(41، احزاع)

اس ت  ش ده   ي د   و تأکيتصر روايتدر صدها  (ص)مبر اکرمپيابه خاتميت همچنين، . مبر استپيان يخداوند و آخر

را همچ ون ه ارون ک ه     (ع)ي ل   منينالم ؤ  مي ر مبر اس الم، ا پي ا ث منزلت است که در آن يحدها  آن ةکه از جمل

تف اوت ک ه پ س از م ن     اي ن   ند ک ه ب ا  کن ميکرده و بالفاصله اضافه  ين خود معرفيود جانشب (ع)ين موسيجانش

بح ار  :  .ر از جمل ه )ان د   هنق ل ک رد   (ص)مبر اکرمپيابه تواتر از  نيو س شيعهرا حديث اين  .نبواهد بود يمبرپيا

  159 ص ، 2 جو  518 ص ،4ج ، ص حي  بب اري  ، يرب ا الب  يلاس ما  بن   محمد589 524 ص ،57ج ، األنوار

 ، جماج ه  سنن ابن، ينيالقزو زيدي نب   محمد151و  151 ص ،7ج ، صحي  مسلم، يسابورنيالحجاج ال بن مسلم

، يبورالنيش  ا  الح  اکم 514 و 515 ص ،2ج ، يس  نن ترم  ذ ، يالترم  ذ  يس  ي ب  ن  محم  د  42و 45 ص ،1

 ص ،1 ، جمس ند احم د  ، ب ل حن ب ن    احمد155و  119 ص ،5 و ج 557 ص ،5ج ، المستدر   لي الصحيحين

 يب    راني    ز   458و  569 ، ص6 و ج، 55 ، ص5ج ، 551و  182، 184، 185، 179، 177، 172، 175، 171

. (155   117 ، ص، ض ي را س ين ح:  .، ري ث حداين  مصادرتفصيلي فهرست 

 ، جبحار األن وار )« »: از آن حضرت نقل شده است که فرمودندهمچنين، 

: از آن حضرت نقل شده که فرمودندديگر  يثو در حد( 581 ص ،51

، 87، 85، 69، 1 يها هدر خطب (ع)ين  ليااز بچنين همموضوع ختم نبوت (. 251 ص ،55 بحار األنوار، ج)« 

ب ر آن   (ع)نيرات از ائم ه ط اهر  ي ا و ز ي ه ت و اد ي ا نقل شده و در روانيز  نهج البالغهاز  551و  195، 168، 159

 .شده است يدتأک

 .58، سبأ.  
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ت خود را شامل همه يرا مورد خطاع قرار داده، هدا 1، همه مردمياديات زيز در آيم، نيقرآن کر

 ةو د  وت او را ش امل هم     5ن د دا م ي مردم ثاب ت   ةهم يامبر را برايرسالت پ 5دانسته، ها انسان

اه ل  »ان را ب ه  ن وان   ي  ر اديروان س ا يگر، پيد يو از سو 4ابند،يآن اطالع  که از نددا مي يکسان

ت کرده است و ه دف  يتثبها  آن يامبر را برايو رسالت پ 2مورد خطاع و  تاع قرار داده« کتاع

ن ي  تنه ا د  ،پ س  6.ان دانسته اس ت ير ادياسالم بر سا يروزيرا پ (ص)امبر اکرمياز نزول قرآن بر پ

خ اتم   يامبري  ن اس الم، ب ه پ  ي  به سعادت و کمال تا اب د، د  ها انسانهمة  ييراهنما يمعتبر برا

)، (ن نزد خدا اسالم اس ت يتنها د 7 )امبران است يپ

ن د از او  ياسالم را برگز ينيو هر کس د 8 

 (.کاران خواهد بود انيو در آخرت از ز شود ميرفته نيپذ

ان د  تو م ي بر اس الم اس ت ک ه     يمبتن يها خصجه گرفت که تنها شايان نتتو مين مبنا ياز ا

در  ييه ا  يز ب ا توج ه ب ه وج ود کاس ت     ين. انسان باشد يبرا يقيحق يدهندة سالمت معنو نشان

 يوص ول ب ه س عادت، ام ر     يبرا م اسالمياز تعال يروياست، پ يختشنا انسان يه از مبانانسان ک

ل يم از من ابع اص   ين تع ال ي  اس تنباط ا  ين امر خود مستلزم ضرورت تالش برايا. است يضرور

 . شود مياشاره به آن بعد  ياست که در مبان ياسالم

 

 ير آسمانيناپذ فيقرآن، كتاب تحر. 13

ق رآن،   .خواه د مان د   يف ب اق ي  ت بشر، ب دون تحر يهدا يامبر اسالم برايپ يقرآن، کتاع آسمان

امبر اس الم  ي  ناً ب ر پ ين اسالم است که الفاظ آن  يد يو متن اصل (ص)امبر اکرميد پيجاو ةمعجز

 يعن  يمانده اس ت،   يباق يرييف و تغيچ تحري، بدون هير کتب آسمانيشده و بر خالف سا يوح

)کاسته شده اس ت   يزينه از آن چ افزوده شده و يزينه بر آن چ

                                                                                                                                        

 .61 يسو  52و  51، 57، 56  ا راف، 12،   فاطر1  نساء، 51، بقره:  .ر. 1

،   حش ر 24  که ف،  44،   نحل41  زمر، 51، يهث  جا25و  1، يماه  ابر158،   آل  مران187و  182، بقره:  .ر . 

 . 25  قلم، 57، ير  تکو87  ص، 114، يوسف  91  انعام، 51

 .1، فرقان، 117ء، انبيا  58،   سبأ49  حج، 79، نساء:  .ر . 

 .19، انعام:  .ر . 

 .19و  12ئده، ما  111، 99، 98، 71، 71، 62، آل  مران:  .ر . 

 .9، صف   فت ،55، وبهت:  .ر . 

 .19، آل  مران . 

 .82، آل  مران . 
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ن کت اع ک ه در ب ر دارن دة     ي  ا(. ميکن ميما قرآن را نازل کرده و ما خود آن را حفظ  1 

و احک ام   يامت است، شامل ا تقادات، نکات اخالق  يسعادت انسان تا ق يالزم برا ياصل يهااميپ

م ورد   يتينکات ترب يها، حاو و مانند آن يبيع تاريوقا يهمراه با نقل برخچنان که است،  يل م

 . ز هستياز نين

 ي، ول  5ات ق رآن د  وت ک رده   ي  م، مردم را به تدبّر و تفک ر در آ يخداوند متعال در قرآن کر

ش ته  گذا (ص)امبر اک رم ي  ن را ب ر  ه دة پ  يل احکام و قوانيو تفص يوح ين محتواييت تبيمسئول

 5.است

داش ته، مانن د    يرات  ييط، تغين به تناسب ش را ياحکام د يهرچند در زمان نزول قرآن، برخ

ان ي  و پا 4(ص)امبر اک رم ي  ن در زمان پير کرده است، اما پس از اکمال دييآنکه قبلة مسلمانان تغ

)ر نبواهد کرد ييتغ يچ حکمي، تا ابد هياله يافتن وحي

ام ت ح الل اس ت و آنچ ه او     يامبر ح الل ش مرده ت ا روز ق   ي  پس آنچه پ 2 

 (.امت حرام استيحرمتش را ا الم کرده تا روز ق

ه ير موض وع احک ام و ش ب   يي  احکام اسالم، در واقع از ن وع تغ  يدر برخ يرات ظاهريياما تغ

ر حک م غص ب و برداش ته    يي  تغچنان ک ه  شدن آن به سرکه است، ل يحالل شدن شراع با تبد

گن اه، آنگ اه ک ه     يهمچون لزوم نجات جان انسان ب تر مهم يشدن حرمت آن، در تزاحم با حکم

تص رف  »ل وارد ش دن  ن وان   يباشد، از قب يا مال غصبين ينجات جان او مستلزم تصرف در زم

ت ي  جة آن، لزوم ر اياست که نت( مقدمات آن گناه و ينجات جان ب) تر مهمدر موضوع « غاصبانه

مانن د پرداخ ت   )ق يمص اد  يل داخل شدن برخ  يز از قبين ياست، و احکام حکومت تر مهمحکم 

ز ي  از هم ه چ ه ا   آن تي  هستند ک ه ر ا « يمصال  جامعة اسالم» يدر موضوع کل( اتيانواع مال

ر انس ان ب ا   ي  اج ات متغ يتن احتن گونه موارد، اسالم با مرتبط س اخ يدر واقع، در ا. است تر مهم

 6.ارائه داده است يدائم يکار کل ز راهياجات نين گونه احتيبرآوردن ا يثابت، برا ياصول

                                                                                                                                        

 .9، حجر .1

 .54  و محمد، 59،   ص44  نحل، 85، نساء:  .ر . 

 .64و  44، نحل:  .ر . 

 .5، مائده:  .ر . 

 58 ح ،524 ص ،16ج بح ار األن وار،   :  .ر)مبتلف نقل شده است  روايتدر ضمن دو  (ع)سبن از امام صادقاين  . 

 (.55 ح، 52 ص ،47 ، جنو هما

درآم دي ب ر   ، زاده س ين   محم د ح 195   191ص  ،(خ تم نب وت  )، 5ج ، مجمو  ه آث ار،   يمطه ر مرتضي :  .ر.  

 .175 168ص ، شناسي و مباني معرفت ديني معرفت
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 (ص)امبر اسالميت و امامت پيوال. 14

و اب الغ آن ب ه م ردم و     يوح   ي الوه بر منصب نبوت و رسالت، که مستلزم تلق (ص)امبر اکرميپ

ل حکوم ت  ين ه و تش ک  يز هس ت، ب ا مه اجرت ب ه مد    يسالم نن ايد ين همه اجزاييم و تبيتعل

گ ر  يد يفر    يه ا  افتند که منصبي يجامعة اسالم يبه  نوان فرمانروا يگري، منصب دياسالم

دار  امبر  ه ده ي  ، پب دين ترتي ب  اف ت، و  ي ميز از آن اشتقاق ين ينظام يمانند قضاوت و فرمانده

 . ز بودندياسالم در  رصة جامعه ن يسايو س ي، حقوقيهمة احکام اقتصاد يامامت و اجرا

احک ام اس الم، مص ال  جامع ه      يامر و رهبر جامعه،  الوه بر اجرا يامبر به  نوان امام، وليپ

امبر اس الم و  يخداوند اطا ت از پ. کردند يص داده، متناسب با آن حکم صادر ميرا تشب ياسالم

مؤمن ان الزم   ةر اطا ت از خود، بر هم  شان را در کنايصادر از جانب ا يها فرماناحکام و  ياجرا

امبر را ب ر مؤمن ان   ي  ، پ(دي  بگو از خدا و رس ول اطا  ت کن   1 ...)شمرده 

و ( ت دارد و رس ول او ي  همانا خدا بر ش ما وال  5 ...)ت دانسته يصاحب وال

 يو او را الگ و ( امبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر اس ت يپ 5 ... )

)کرده است  يکو معرفين

که به خداوند و روز  يکسان يکوست براين ييشما الگو يخدا براهمانا در رسول  4 

 (.اد کنندياد خدا زيد داشته، ين اميبازپس

 

 (ع)ت و امامت امامان معصوميوال. 15

 ين و رهب ر ي  غ دي  در تبل (ص)امبر اکرمينان بر حق پيجانش (ع)ان، امامان معصوميعيدة شيبه  ق

معتقدن د، پ س از    ي ش ر  يان اثن  يعيکه ش   گونه همان. اند تيبشر يو الگو ي ام جامعه اسالم

تا  اند شدهن يمع ياز طرف خداوند افراد يجامعه اسالم يرهبر ياسالم، برا يرحلت رسول گرام

شان که يا. رندين را بر هده گيجامعه، و به اصطالح، امامت مسلم ياين و دنيامور د ةاست همير

در واق ع تم ام مناص ب     2ن ک رده، ي ي ا ن ام تع را ب  ها  آن تعدادشان دوازده نفر است و رسول خدا

                                                                                                                                        

 ،  توب ه 46و  51، 1،   انف ال 95ده،   مائ81و  69، 29، 14، 15  نساء، 155، آل  مران:  .رنيز  .55، آل  مران. 1

  15، ممتحن ه ، 15  مجادل ه،  55،   محم د 17  فت ، 14،   حجرات71و  66،   احزاع26و  24، 25، 21  نور، 71

 .55، و جن  15تغابن 

 . 22، مائده.  

 .6، احزاع.  

 .51، احزاع.  

و اطا ت ، نازل شد( 29، نساء) يةکه آ ميهنگا . 
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، بج ز منص ب نب وت و    ين، و ز امت جامعه اسالميغ معارف دين و تبلييامبر اسالم، ا م از تبيپ

 لم  يمتعال منصوع شده، دارا يامبر اسالم، از طرف خدايرسالت را بر  هده دارند، و همچون پ

مس لمانان   ةک ه ب ر هم     يت اله  ي  وال و به موجب 5و معصوم از گناه و خطا هستند، 1،يخداداد

قاب ل   ين الگويهمچون اطا ت خدا و رسول او بر همگان واجب است و برترها  آن دارند، اطا ت

 .ستها انسان يبرا يرويپ

و ام ام حس ن    يکوتاه در زمان امام  ل   يتا کنون، جز در دوران ياسالم ةز امت جامع ،البته

شان تحت فشار حاکمان ستمگر، در حد يقرار نگرفته و ا (ص)،  مالً در دست ائمه اطهار(ع)يمجتب

شان، يا يت و امامت براياما ثبوت مقام وال. ن اسالم پرداختنديج دين و تروييممکن  موماً به تب

 ةجامع   يبرق رار  يف ة م ردم، ت الش ب را    يکه وظ يا گونهحجت را بر مردم تمام کرده است، به 

 يو  مد، مانع تحقق  مل يآگاه يکه از رو يه و کساناطهار بود ةبه امامت و ز امت ائم ياسالم

                                                                                                                                        

مب ر  پي ا از  ي ب داهلل انص ار   ب ن  ج ابر ، مطلق واج ب دانس ت  طور   بهاالمر را همسنگ اطا ت خدا و رسول  لياو

 يس   و هس تند؟ حض رت در پ ا    ن ي شان مقرون به اطا ت شما شده چه کس ا  االمر که اطا ت لياواين  :پرسيد

»: فرمودند

 ،1 ج ،النعم ه الدين و تمام  کمالالصدوق، )« 

نق ل ش ده    ن ي ت فراوايارواهمچنين، . (599 ص ،5 ، جالقربيلذوي  المودّهينابيع ، يالقندوز:  .رنيز  ،525 ص

ي ايشان ني ز  خود را برا يتکرده و وال فيطالب معر بيا بن ليخود را   شينجان، مبر در موارد متعددپيااست که 

 يرا رس ماً ب ه م ردم معرف      (ع)ي،  ل  ير، آن حضرت، به فرم ان اله   يث متواتر غديحداز جمله در ، ثابت دانستند

 يمش بص معرف   طور   بهامام پس از خود را نيز  ر ائمهيو سا، «»: و فرمودندکردند 

 .(559 586 ص ،1ج ، الکافي:  .ر. )کردند

، 564 ص ،1ج ، الک افي :  .ر)ث برخوردارن د  يدارند، از الهام و تحد رسول خدا يقکه از طر  لمياطهار بجز  ةائم. 1

:  .ر) ش وند  م ي آگاه نيز  از هر آنچه ببواهند( 527 ، صهمان:  .ر)و با داشتن تمام  لم کتاع، ( 571و  571

 (.  ، صهمان

بق ره ک ه خداون د در آن،     ةس ور  154 ي ه را از آايش ان    صمت، از آنجا که  هد امامت به ائمه اطهار سپرده شده.  

خداوند، ظلم و س تم   نيرا هر نوع نافرماياستفاده کرد  زان تو مي، کند مي ين  هد امامت را به ستمکاران نفيدرس

ط ور    ب ه اطا  ت خ دا و رس ول ق رار داده و      يناالمر را قر لينساء که اطا ت او ةسور 29 ةياز آهمچنين، . است

روش ن ب ر    لت ي دال( 55، اح زاع ) هي ر تط ي ه آني ز   .جه گرف ت تيرا نايشان  ان  صمتتو ميمطلق واجب دانسته 

ه ا   آن که غالب( روايتاز هفتاد  بيش)ت متواتر يابه شهادت روا، يهآاين  ايرمبر دارد  زپيا بيت صمت کامل اهل 

 .ه نازل شده استطيب ةدر شأن خمس، شده روايتاز اهل سنت 
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 .آن شدند نزد خداوند مسؤول و معاقب هستند

 يه ا  هن  يند در راه فراهم ک ردن زم ا مسلمانان موظف ةز همين زمان نين اساس، در ايبر هم

، تمام ت وان خ ود را ب ه ک ار     (ع)امام معصوم يبا رهبر يحکومت اسالم ييبرپا يو اجتما  يفرد

 .رنديگ

 يم به خداوند متعال و صحت سن ت قطع  يبودن انتساع قرآن کر ينيقيو  يبا توجه به قطع

 يان از سه مبناتو ميار ما قرار گرفته است، يدر اخت (ع)نيامبر اکرم و ائمه معصوميق پيکه از طر

قرآن و  يها هرا با آموز يسنجش سالمت معنو يها هيو گو ها خصشا ييسو ر، لزوم ابتنا و همياخ

 .جه گرفتيسن ت نت

 

 بت امام دوازدهميغ. 16

 يبت کبرينک در دورة غياند، و ا ن امام زندهيدوازدهم .ب هستنديامام دوازدهم زنده و از نظر غا

ش ان ب ا   يام ا ا . شان ارتب اط ن دارد  يست و با ايشان آگاه نيگاه اياز جا يکس يعنيبرند   يبه سر م

در  ياله   ةف  ي، ب ه  ن وان خل  يکامل از تمام هس ت  ياهو بلکه با آگ ها انساناطالع کامل از وضع 

 يشان، همچون آفتاع پشت ابر، نور و گرم  يند و همه از وجود اکن مين، جهان را اداره يزم يرو

)رند يگ مي

مردم از چنان که رند، يگ ميتش نور يبت او از نور واليبرند و در غ يشان از او سود ميا 1 

 ي دل اله يرش حکومت سراسريپذ يکه جهان آمادگ يو روز( برند يد پشت ابر سود ميخورش

ل حکوم ت واح د   يبت ظهور کرده، ب ا تش ک  يرا داشته باشد، به امر خداوند متعال از پس پردة غ

 .ندکن ميرند و جهان را از  دل و داد پر يگ ميز بر  هده يجهان را ن ي، ادارة ظاهريجهان

ن ده و ت الش   يد به آيه نشاط و اميت روحيق به آن، موجب تقويت و توجه  ميباور به مهدو

ن ي  ب ر ا . کن د  م ي  يريجل وگ  يو سست ياست و از پوچ انگار يمهدو يآرمان ةتحقق جامع يبرا

 يس از   نهيزم يت، انتظار ظهور و تالش برايگرفت که باور به مسأله مهدوجه يان نتتو مياساس، 

 .است ياز سالمت معنو يبرخوردار يها هظهور امام  صر از نشان

 

 واليت فقيه در زمان غيبت امام دوازدهم. 17

ک ه   ير زم ان فعل   د. ه اس ت يفق يبت امام دوازدهم بر  هدة وليدر زمان غ يجامعه اسالم ةادار

ن و ي  م دين مستقييم و تبيتعل يشان برايبه ا ين امام معصوم است و دسترسيت آخربيزمان غ

                                                                                                                                        

 .95 و 95 ص ،25ج ، بحار األنوار:  .ر. 1
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قرآن و سنت رسول خ دا  بر اساس ط فتوا، يجامع شرا يست، فقهايممکن ن يادارة جامعه اسالم

ان ي  م ردم ب  ياحک ام اس الم را ب ا روش اجته اد، اس تنباط و ب را       (ع)ائمه معصوم يو رهنمودها

ن يبرت ر  يعنيه، يفق ين فقها، وليان اي، از ميل حکومت اسالميان تشکند و در صورت امککن مي

ن ي ي   ادل تع  يفقه ا  ياس ت و ب ا معرف     يط ادارة جامع ه اس الم  يکه جامع شرا يشناس اسالم

 ةهم   يت و ادارة جامع ه اس ت و حک م او ب را    ي  منص ب وال  يدارا 1، از جان ب خداون د  شود مي

 5.ستمسلمانان الزم االجرا

 يه ا  هه را از نش ان ي  فق يبه لزوم متابعت از ول يو التزام  مل يان باور نظرتو يمن مبنا، ياز ا

ر، کم ک  ياخ ةگان شش يمبانبر اساس ان تو ميهمچنين، . دانست ياز سالمت معنو يبرخوردار

چن ان  قرار داد،  يسالمت معنو يگر برايد يا اسالم ناع را نشانه يها هبه تحقق و گسترش آموز

د يبا يسالمت معنو يها هيو گو ها خص، شايمبان ةجه گرفت که هميان نتتو يم ين مبانياز اکه 

 .ن اسالم باشندين مبيد يها هسو با آموز مطابق و هم

 
  

                                                                                                                                        

 .464 ص ،11 و ج 555 ص ،11 ، جامام ةصحيف، خمينيامام :  .ر. 1

را از فقي ه  بت نيا جواهربلکه صاحب ، ه مطرح بودهشيعباز در فقه يراز د، يت کبرغيبدر زمان  قيهف يتمسأله وال . 

ب ه  (. 599 ص ،51ج ، ج واهر الک الم  ، ف ي محمدحسن النج:  .ر)ه دانسته است شيعضرورت مذهب ، مينمعصو

ن، ب ه منص ب   ينياش  يپ يکت ب فقه    يدر ا صار گذش ته، در برخ    يهحکومت فق يط برايفراهم نبودن شرا رغم

از )  ش ده اس ت   يط تص ر يجامع الشرا يهفق يبت برايحکومت در زمان غ يو تصد ميجامعه اسال ةز امت و ادار

، ق ي   احم د النرا 561 ص ،8 و البره ان، ج  الفائ دة ، مجمع بيلي  محقق ارد672 ، صهالمقنع، فيدالم:  .ر جمله

ام ا ب ا   (. 129و  149، 115 ص ،4 ، جالمکاس ب   ل ي التعليق ة  ، يالر س ين    بدالح191 188 م، صيا وائد األ

ط ور    ب ه مس أله را  خميني اي ن  در  صر حاضر، امام  ميحکومت اسال يبرقرار يبرا ي ط اجتمايفراهم شدن شرا

 :والي ت فقي ه  مستقل با نام  يخصوص، کتاباين  و درکرده بحث  البيعمبسوط در درس خارج فقه خود در کتاع 

 ي ت در خص وص وال ، اني ر در ا م ي انقالع اس ال  يوزپيراز آن پس و با . درآوردند به نگارشنيز  ميحکومت اسال

ز ا هيآگ ا  يب را . ف ت يانگارش  يربسياو آثار ، طرح نيفراوا ليو استدال فقهيمباحث ، حکومت ةدر امر ادار قيهف

، حض ور ، «ي ه ت فقي  وال يشناس کتاع»، هيکرمانشا يمحمد  يلاسما:  .، ريهت فقيفهرست کتب مربوط به وال

کت اع فهرس ت ش ده     512ها  آن که در، 515 192 ص ،1577، 56 ةو شمار 194 179 ص ،1577، 54 ةشمار

 ي ت فهرس ت مق االت وال  »، وندنياشهرام اصغر:  .، رموضوعاين  فهرست مقاالت مربوط به يبراهمچنين، . است

 ص ،1579، 51 ةمارو ش   441 457 ص ،1578، 59 ةو شمار 441 451 ص ،1578، 58 ةشمار، حضور، «فقيه

اي ن   مبتصر درلي بحث استدال يبرانيز  .ه استيدگرد فيخصوص معراين  مقاله در 868ها  آن که در 561 557

 .گذرا به نظريه واليت فقيه نگاهي، يزديمصباح تقي محمد:  .، رخصوص
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 تيخشنا انسان نيمبا :مبحث چهارم
 ب انسان از روح و بدنيترك. 1

ن ه  يريد يا نهيش  يانس ان پ  يپرسش از ابع اد وج ود  .و بدن است 1مرکب از روح يانسان موجود

بودن انسان و ترک ب وج ود او از  « يدو بُعد»به  ياريشمندان بسيش، اندياز هزاران سال پ. دارد

ن يج ز هم    يزي  افت که انسان را چيان تو ميز يرا ن يهرچند کسان 5.اند روح و بدن اشاره کرده

 .ننددا مين ريپذ مجمو ة مشاهده

، مهم آن است که وج ود روح  نيد  بنابرايآ ميبه شمار  يهيبد يبه هر حال، وجود جسم امر

ه ا   آن از يک  ين د ک ه   يآ يبه کار م   يگوناگون يل  قلياثبات وجود روح دال يبرا. به اثبات رسد

ابن د و ب ا وج ود    ي م ي گان ه  يخ ود را  « م ن »از هنگام تولد تا مر   ها انسانهمة  5:ن استيچن

و گاه از دس ت دادن   يو روان يجسم يها يژگياز و ير در برخييبدن، تغ يها در سلول يدگرگون

، ش ود  م ي ده ي  نام« م ن »در آنچ ه   يگ ر، تف اوت  يد يبا ا ضاها  آن ينيگزيها و جا از اندام يبرخ

دهن دة آن اس ت ک ه     ، نشانشود ميافت يدر يقت که با  لم حضورين حقيا. کنند مياحساس ن

رات گس ترده در  يي  ببشد و ب ا وج ود تغ   يانسان وحدت م يگانه، به همة مراحل زندگي يتيواقع

 4.ماند ي، همواره ثابت ميجسم آدم

                                                                                                                                        

« روح»و « نف س »ن مي ا ود  هرچن د گ اه   ر م ي هم به ک ار  « نفس» بيرتع، بُعد از وجود انساناين  اشاره به يبرا. 1

، يحي د ن الت و حي ا   اب و 591   591ص، 1 ، جرسائل اخ وان الص فا  :  .ر) شود مينهاده يي نيز ها تفاوت

  59و  51ص، 9 ، جالتبي  ان، يالحس  ن الطوس   ب  ن   محم  د111 ص ،5   هم  ان، ج115 ص ،5 ، ج

ني ز   «روان»و « ج ان »چ ون   ه ايي  هواژ يرسفا يدر متون ادب(. 587 ، صتلبيص المحصّل، سيالطو ينالدنصير

اي ن   ک م چه ار واژه را در   دست( ييمشابه اروپا يها و زبان) ليسيدر زبان انگ. ندا تهفمعنا به کار رهمين  فراوان به

چه ار واژه مت رادف   اي ن   ،مي مو هاي  نامهاز لغت يربسيادر . soul, syche, mind, spirit:      فتياان تو ميباره 

 .نهاده شده استها  آن نميا ييها گاه تفاوت صياند  هرچند در متون تبص به شمار آمده يکديگر

ز ير آورد که بر تم ا کسانى به شما لينتوان از او را مى( م ق 599متوفاى )، سقراط يشه مکتوع بشري  انديدر تار . 

ب ا  « ج ز م ر  ندارن د؟    ي ي زوسوفان آرفيلچرا »پرسش را که اين  پاس  يو. اند هيدورز يدن جسم و روح تأکميا

ک ه ت ن و    ييمگ و  مردن به حالتى نم ى  ياى روح از تن است؟ و آيمر  جز جدا[ مگر]»: کند آغاز مىزير جمالت 

 (.491 ص ،1 ، جدوره آثار افالطون)« ماند؟ گرى مىيگردند و هر کدام تنها و جدا از د گر جدا مىيکديروح از 

  مط رح   ياتاثب ات م د  ، گذش ت « اصول موضو ه»و « نيمبا»و اصطالح د ةآنچه در فصل نبست درباربر اساس .  

همگ ان قاب ل    يب را  گيک ه ب ه س اد    يا از ادل ه بيان برخي ، همهاين  با. استديگر  بر  هده  لوم نيشده در مبا

 .ه نبواهد بوديداز فا ي، خالاند فهم

  هم و،  71 ص ،1 ، جالحکم ة  ي ون  ح ، ش ر   هم و 116 ات، صيه  لباع اإلشارات و التنب ،يالراز ينفبرالد:  .ر.  

 .58 57ص ، النفس و الروح و شرح قواهما



 117 مباني سالمت معنوي از ديدگاه اسالم: فصل دوم ببش اول

ق آن يجز تص د  يا تصور شود، چاره يدرست است که اگر به يفيان لطيز بير نيز يحالت فرض

 يع  يطب يکام ل و  ق ل و هوش     يک لحظه با ا ضا و جوارحيد که در يفرض کن: ماند ينم يباق

ن منظ ور  ي  ا يب را . ميب ر  يز به ره نم   ينخود  ياز حواس ظاهر يليم و به داليا ا نهادهيقدم به دن

 يم، هوا چنان معتدل اس ت ک ه گرم    يک معلق هستيکامالً تار ييان تصور کرد که در فضاتو مي

گر يک د يبا  يز تماسيبدن ن يرسد و ا ضا يبه گوش نم ييآزارد، صدا يآن بدن ما را نم يا سردي

خود غاف ل   يم، از اصل هستيندار يهآگا« وجود بدن»نکه از ين حالت، با ايد در ايترد يب. ندارند

را ي  ر از ب دن اس ت  ز  ي  غ يزي، چشود ميدر  « من»نجا به  نوان ين، آنچه در ايبنابرا. ميستين

پس روح   که از  . ميندار يحس يلة ابزارهاياز بدن خود به وس ين است که هنوز درکيفرض بر ا

 1.ز از بدن استيم   متمايکن مير يتعب« من»آن به 

در ق رآن  چن ان ک ه   ر است  يدناپذيمسلم و ترد يز امريات نيات و رواياز منظر آوجود روح 

پ س چ ون او را    5 »: ميخوان مين يم چنيکر

 .«دياو به سجده درافت يدم، براياستوار بپرداختم و در آن از روح خود دم

ب دين  ، و ش ود  م ي ن مبناست که سالمت انسان در سالمت جس م او خالص ه ن  يه ابا توجه ب

 .ن خواهد بودييقابل تب ي، لزوم لحاظ سالمت معنوترتيب

 

 بودن روح ير ماديغ. 2

 يدوم از مب ان  يدر مبن ا نان ک ه  چ. است( مجرد) ير ماديغ يروح انسان   بر خالف بدن   امر  

از  يارين اس ت  بس   يز چن  ي  روح ن. اند يالم فراماداز موجودات   يگذشت، برخ يشناخت يهست

ن ح ال،  ي  با ا. سازند يز آشکار ميبودن آن را ن ير مادي، غکنند مي که وجود روح را ثابت يا ادله

ک ه در   5ان د  ب ودن روح اقام ه نم وده    ير ماديغ يمستقل برا يليدال يو غرب يشمندان شرقياند

ا باواس طه  ي  مس تقيم   يموج ودات جس مان   :ميکن   يبس نده م   ه ا   آن از يک  يان ي  جا ب ه ب  نيا

. م ک رد يتقس   يمتر ميان به دو قطعة نتو ميرا  يمتر کي يمثال، قطعه چوب يرند  برايپذ ميتقس

م، يش  ياند يکه دربارة روح خود م   ياما هنگام. شود ميم دو پاره ين تقسيا يز در پيرنگ چوع ن

م ه  ين»ه ک رد و دو  ي  را تجز« من»ان تو ميگاه ن چيم  هيابي مير يناپذ ميط و تقسيبس يآن را امر

                                                                                                                                        

، المقال ة البامس ة  )  547 ص و( االول ى، الفص ل االول   المقال ة ) 56 نا، النفس من کت اع الش فاء، ص  يس ابن:  .ر. 1

 (.االول النمط الثالث، الفصل) 595 595 ص ،5 ، جاإلشارات والتنبيهات  همو، (الفصل السابع

 .75  ص، 59، حجر. 5

 .458 ، دفتر سوم، صمعرفت نفسزاده آملى،  حسن حسن:  .ر. اند ل را به هفتاد رساندهيدالاين  برخى، شمار .5



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 118

 يب را  5.رن د يناپذ ميز تقسيهمچون ادرا  ن يروح يها فعاليتنه تنها روح، که  1.د آورديپد« من

م، در واق ع، در  يم کن  يم تقس  يرا در ذهن خود به دو ن   يبيم سيکن ميکه تالش  يمثال، هنگام

ب کام ل دو  يرا اگ ر س   ي  م  زيا آوردهد يب پديمه سياز دو ن ييرهايب کامل، تصوير سيکنار تصو

ن ي  هر کدام از ا»در جملة « همان»از آن به جا نمانده باشد، واژة  يچ صورت ذهنيپاره شده و ه

 اشاره دارد؟ يزيبه چه چ« اند ب نبستياز همان س يا پاره مه،يدو ن

 يک  ي درچنان که  5افت يان تو ميبودن روح  ير ماديد غييدر تأ يز شواهديم نيدر قرآن کر

»: ان شده استيگونه ب نينش بدن انسان ايات، مراحل آفرياز آ

صورت خ ونِ بس ته و س پس     گاه نطفه را به آن 4ً 

گاه  م و آنيدار کرد پاره را استبوان م، وسپس گوشتيپاره درآوردت شخون بسته را به صورت گو

گ ر  يکار رفته دربارة مرحل ة د  به يها هه، واژيدر ادامة آ. «ميگوشت پوشاند يا ها پرده بر استبوان

ن دارد و يش  يبا مراحل پ ياساس ين مرحله تفاوتيند که اا دهندة آن نشان( دن روحيدم)نش يآفر

ن ي  ا. «ميديببش   گ ر يد ينش  يگاه انسان را آفر   آن» 2:گر استيد ياز سنب

مج رد   يخالف نطفه،  لقه و مضغه   امر  آن دانست که روح   بر  يايان گوتو مير را يتفاوتِ تعب

 .شود مياستفاده  يبعد ياز مبان ياثبات برخ ين مبنا براياز ا 6.است

 
 اصالت روح. 3

ب ودن آن را   ير م اد يکه وجود روح و غ يا از ادله ياريسب. اوستجود انسان، روح ل ويببش اص

، شود ميخوانده  يذهن يها فعاليتبه نام آنچه انند که ينما يز ميقت را نين حقي، اکنند مي اثبات
                                                                                                                                        

 .155 155 ، صتأمالت در فلسفه اولىرنه دکارت، :  .ر. 1

ن د و س پس ب ا    کن يم   را اثب ات  حيرو هاي فعاليتبودن  ير ماديلسوفان مسلمان ابتدا غياز ف يريارو، بساين  از. 5

، ي ي طباطب ا  س ين محمدحس يد  :  .ش تر، ر يمطالعه ب يبرا. ردازندپ مي بودن روح ير مادياز آن به غ گيري بهره

 .95 24ص  ،1 ، جاصول فلسفه و روش رئاليسم

ب دن موج ودى جس مانى    ني ز همچ ون    ف ت ک ه روح را  ياتوان  ن مسلمانان کسانى را مىمياگفتنى است که در . 5

 .کنن د  ن دارد، همانند مىيااجزاى گُل سرهمة خوانند و به آبى که در  مى« طيفجسم ل»رچند آن را دانند، ه مى

 .22 ص ،1 ، جالملل والنحل الشهرستانى، يم بدالکر بن محمد.  .ر

 .14مؤمنون، . 4

»: يدگو مي( ق 581 يمتوفا)صدوق شي  چنان که . 2

 (.58 ، صاالماميةاال تقادات في دين الصدوق، . )«

 ص ،1/1، مش کات  ى،ي زد محم دتقى مص باح     51   51ص، 12 زان، جميى، الين طباطبايمحمدحسسيد :  .ر. 6

446. 
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اگ ر احس اس و   . ستيش نيب ين  رصه، ابزاريدر ا يرد و بدن ماديگ ميسرچشمه  ياز روح آدم

ج ز روح ندارن د، پ س بب ش      ياند   خاستگاه  و تعقل   که از مقومات وجود انسان اراده و تفکر 

م، ين اساس، از نظر قرآن کريبر ا. ت او در گرو همان استيو انسان اوستل وجود انسان روح ياص

»: ده ش ود يدر او دم يردد که روح الهگ ميسزاوار سجدة فرشتگان  يهنگام (ع)حضرت آدم

پس چون او را استوار بپ رداختم و در آن از روح   1 

را  يج ان کس    يک ه م أموران اله     يزم ان همچن ين،  . «دي  او به سجده درافت يدم، برايخود دم

ال گ ر انتق   يب ه  رص ة د   يا ق ت او را از  رص ه  ياند، بلکه تم ام حق  رند، او را نابود نساختهيگ مي

 5 » 5:اند داده

از ش ما ف را    يک  يفرستد، و چ ون م ر     يم يشما نگهبانان ره است و بريو او بر بندگان خود چ

 .«رنديگ ميرسد، فرشتگان ما او را 

تکام ل روح ب ه ش مار     يبرا يا لهيانسان کمال روح است و بدن وس ي، هدف اصلاين مبنابر 

اس ت، و ن ه ص رفاً     يطراز سالمت جس م  نه هم يان گفت سالمت معنوتو مي، بدين ترتيب. رود

اي ب راي س المت    ي مقدم ه ، بلک ه س المت جس م   يبه سالمت جسميابي  دست يبرا يا مقدمه

 .معنوي است

 

 روح يجاودانگ. 4

م ک ه روح   ک ه بب ش     يافتيجه دست ين نتيکنون به ا تا .دان استير و جاويروح انسان فناناپذ

ج ياز نت ا  يک  يش مندان مس لمان   ياز اند يبرخ. است ير ماديغ يل وجود انسان است   امر ياص

ک ه انس ان    اس ت  انگر آنيگر بيد يل  قليدال 4.اند آن دانسته يريبودن روح را فناناپذ ير ماديغ

ان ي  و ب ه ب  کن د  م ي اف ت  يرا در يجهان نيپاداش و  قاع ا مال ا( گريد يدر  الَم)مر   پس از

از  گي ري  به ره ن، ب ا  ين ب راه ي  در ا. ش ود  م ي رو  خود روب ه  يکردارها يتر، با صورت باطن قيدق

م يحک   يم که خدايابي ميجه دست ين نتيخداوند به ا«  دالتِ»و « حکمت»کم دو صفت  دست

کرداران و ب دکاران را ب ه ث واع و     ز درستيسته، و نيشا يه جهان را به فرجامد کيو  ادل را نشا

 يپس از مر  توج ه داده و حت    يان را به زندگيز بارها آدميم نيقرآن کر. درخور نرساند ي قاب

                                                                                                                                        

 .75  ص، 59، حجر. 1

نس اء،  :  .، ربارههمين  در. است« فت کامليادر»برد که به معناى  کار مىباره واژه توف ى را به اين  در يمقرآن کر. 5

 .57،   محمد45  زمر، 11،   سجده71، 55، 58،   نحل97

 .61، انعام. 5

 .516 ، صمقاله پيرامون مبدأ و معاد بداهلل جوادى آملى، ده :  .ر. 4
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را  يات اخرويتنها ح 1سازند، يکه کالم را مؤکد م يچند واژه از واژگان يريجا با به کارگ  کيدر 

»: دانسته است« يزندگ»سزاوار نام 

س ت   ين يا چهيو باز ين جهان جز سرگرميا ينستند، زندگاندا ميو اگر 5 

ان معصوم يشوايدر سبنان پ. « است( نيراست) ين است که زندگيواپس يسرا يگمان زندگ يو ب

رس ول  چن ان ک ه   د اس ت   ي  جاو يک زن دگ يعة يموقت به شمار آمده که طل يا گذرگاهيز دنين

آنچه ]  ايد شدهده يماندن آفر يباق يان رفتن، بلکه براياز م ينه برا»: فرمايد مي (ص)اسالم يگرام

 5.«ستيگر نيد يرابه س ييجز انتقال شما از سرا يزيچ[ دهد مي يهنگام مر  رو

افتن ي   جة آن، افزون بر س امان يم که نتيلحاظ کن يا گونهد هدف انسان را به ي، بابر اين مبنا

 .ز باشدين يبه سعادت جاودانة اخرويابي  دستنة يشدن زم ن جهان، فراهميا يگذرا يزندگ

 

 ها روح و وجود تزاحم در آن يو شئون عرْض يمراتب طول. 5

وجود هايي  متزاحها  آن که در هر کدام از 4است ي رْض يو شئون يطول يتبمرا يروح انسان دارا

(. ناطقه) ي، و انسانيواني، حينبات: اند سه نفس دانسته يلسوفان، انسان را داراياز ف ياريسب. دارد

 2.ز افزوده شده اس ت ين يبه نام نفس اله يقسم چهارم (ع)ياتِ منسوع به امام  لياز روا يکيدر 

ا ي  مب تص مؤمن ان   ه ا   آن از يان آمده که برخيه سبن به مگان پنج يگر، از ارواحيد ياتيدر روا

 6.ان معصوم استيشوايپ

                                                                                                                                        

 .بر سر آن در آمده استاست که  يکيدتأ« الم»و ( فصل ميرض)« هي»، «الن »مقصودْ کلمة . 1

 .64،  نکبوت. 5

 رواي ت ، ب اره ن م ي ه در(. 78 ص ،28ج ، بحار األنوار).5

 ني ا   د(151 ص ،71 ، جهم ان ... ) : (ع)منينالمؤ مير ن أ: درخور توجه استز زير ني

 .اريدپا ييسرا ياست به سو يگذر يسرا

ي مثال، چشم و گوش از شئون  رْضي بدن به ش مار  تصور کرد  برا نيمراتب و شئوچنين ان تو ميز ني بدن يبرا. 4

 .اند مراتبي گوناگوندر مراحل رشد انسان، از نظر قوت و ضعف، داراي ها  آن و هر کدام از روند مي

 .82 84ص  ،28 بحار األنوار، ج:  .ر. 2

/  روح الم درج )الب دن  روح : ان د  مش تر   يکديگراز سه روح با  يدر برخوردار ها انسانهمه ، تياروااين بر اساس . 6

ء و ي ا انبو ، دبرن ميبهره ز ني« نيماروح اال»به نام  ميمؤمنان از روح چهار. و روح الشهوه، روح القوه، (الحياتروح 

را ب ر هم ان مرات ب    ن ه  گا پ نج ارواح اين  بتوان يدشا. هم برخوردارند« روح القدس»پنجم به نام  حيء از روصيااو

 س ير از تفا يک ي ب ا اش اره ب ه     س ي  الم ه مجل چنان ک ه  کرد  تطبيق ( نيو انسا نياحيو، تينبا)چند گانه نفس 

»: يدگو ميت ياروااين  لياحتما

 (.25 ص ،52 ، جبحار األنوار)« 
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ق ت  يادش ده در حق يندارد  و اقسام ( نفس)ک روح يش از يب يت آن است که هر انسانيواقع

اد ي  ز ي  ن« نف س  يق وا »چ ون   ينيب ا  ن او  ه ا   آن ، که گاه ازروند ميآن به شمار  يمراتب طول

 يردازد که برخپ مي يگانه است، به امور مبتلفيواحد و  ينفس انسان با وجود آنکه امر. شود مي

دن، و يدن و شنيمانند د)گر يد ياند و برخ انسان مربوط يبه مرتبة نبات( هيهمچون تغذ)ها  آن از

 روند مينن مراحل فراتر يان از اياز آدم ياريبس. او تعلق دارند يوانيبه بُعد ح( يخشم و خشنود

ه ا   آن نيدارد ک ه ب االتر   يخودْ درجات گون اگون  يمرتبة انسان. نهند ينم يو قدم در مرتبة انسان

 1.ان معصوم استيشوايو پ ياله يايمبتص اول

ب ر   ،مث ال  يب را . دارد ي رض   يخود، شئون ين، نفس در هر مرتبه از مراتب طوليافزون بر ا

بب ش  . اس ت  يک  يو تحر يدو بب ش ادراک    يدارا يواني  م، نفس در مرتب ة ح يک تقسياساس 

 يروشن اس ت ک ه ب را    5.يو باطن( هگان پنجحواس ) يظاهر ييخودْ مشتمل است بر قوا يادراک

گر يک د يب ر   يترتب  ( ييو بساوا يي، چشايياي، بويي، شنوايينايب) ية ظاهرگان پنجنمونه، حواس 

 .روند مينفس به شمار  يندارند و از شئون  رْض

ط ور    ب ه دارن د ک ه    ييازه ا ين مراتب و شئون نيک از ايجه آن است که هر نکتة درخور تو

ن رواست که ياز هم. توجه کرد و همه را برآورده ساختها  آن به همة زمان همان تو ميمعمول، ن

 يرو ادهي  زچنان که   کند ميخود را فراموش  يکه گرسنگ شود ميانسان گاه چنان غرق مطالعه 

                                                                                                                                        

: ش مندان معاص ر  ياز اند يک  ير ي  ب ه تعب . 145   159ص ، اخ الق  ةدروس فلس ف ، يزديمصباح تقي محمد:  .ر. 1

ت روحى او مرک ب از ارواح متعدد باشد  نفس آدم ى  يه، تا هويدفريانانسان  ش از روح واحد دريخداى سبحان ب»

ست  بلکه انسان داراى روح واحد است و ه ر چ ه در   نيانى، روح انسانى و مانند آن حيومرکب از روح نباتى، روح 

دارد ک ه  اى از ض عف ق رار    گاهى نفس انسان در درج ه . قت استيک حقيگون  قوا و درجات گونه ةبه منزل اوست

عن ى ظه ور آن در ح دّ نف س نب اتى      يگرى ن دارد   يد غةدغد، و جز خور و خواع يشداند تنها به پرورش بدن مى

ى ک ه تنه ا ب ه    ا گون ه گذرد  ب ه   مرحله مىاين  گاهى از. ... ان بالقوّه استحيونامى بالفعل و ، انسانىچنين . است

ني ز   گ ران يبرخى امور اجتما ى مانند خدمت ب ه د نيز  ست  بلکه مسائل  اطفى ونيش يو آرا ميهو تن يهفکر تغذ

ف ير ض ع ان بالفعل و انسان بالقوّه است  هر چند ممکن اس ت برخ ى آث ا   حيوصورت اين  در. براى او مطرح است

، مع ارف اله ى  ، با مسائل  قالنى ييمرحله و آشنااين  سپس با گذر از. ا کنديدت انسانى در او ظهور ضمنى پياح

ديگ ر   ت ق دم م ى گ ذارد و   نيانس ا منطقة و امامت و خالفت به يت  صمت و وال، وحى و رسالت،  دل و احسان

تِ ارواح ي ا درج ات در روا اي ن   . ...ن انسان و لق اى اله ى نامح دود اس ت    يبراى او مرزى وجود ندارد  چون مرز ب

 ،2 ، جتس نيم ، يآمل   ي بداهلل ج واد )« ن درجه به روح القدس موسوم شده استي، ارواح نام گرفته و آخرخمسه

 (.477 472ص 

حافظ ه  ، وه م ، لخي ا ، ح س مش تر   : ان د  د ک رده ي ا  طنيب ا  يبه  نوان قوازير  ةاز پنج قو، سوفانفيلاز  خيبر.  

 .541ص ، االشارات و التنبيهاتهمو،   165ص ، ،اسين ابن:  .ر(. متصرفه)له يو متب، (ذاکره)
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دن دربارة کم االت  يشيان را از اندي، آدميوانيو ح يربوط به مرتبة نباتدر پرداختن به کماالت م

 1.رددا ميباالتر باز 

دانس ت   يوانيح ةافتن انسان از مرتبي يت را در تعاليمعنو ياصل ةان مشبصتو مين مبنا، يا

ز ب ا توج ه ب ه مرات ب     ين. ن شودييانسان تع يمرتبة انسان ييشکوفابر اساس د يو هدف انسان با

افکن د   يه ميساها  آن داشته بر ير ابعاد سالمت برتريبر سا يد گفت سالمت معنويروح، با يطول

ان ين، با توجه به تزاحم ميهمچن. را در نظر گرفت يمراحل يسالمت معنو يست برايبا يز ميو ن

ص ي، تش ب ياز س المت معن و   يبرخ وردار  يد توجه داشت که ب را ياد شده، بايمراتب و شئون 

ه ا   آن   دادنيابد و ت رج ي مي يوانات برترير حيانسان که به موجب آن بر سا ينسانا يها يژگيو

 . مزاحم الزم است يها يژگيبر و

 

 روح و بدن يجيتدر يريرپذييتغ. 6

نسان در دو بعد جس م و روح  ا. رندييقابل تغ يجيتدر يانسان به صورت يو بدن يروح يها يژگيو

ه و مق دار  ي  ر ن وع تغذ يت أث . باش د  يا منف  ير جهت مثبت اند دتو مير يين تغيا. ر استيرپذييتغ

 يا جس م، پش توانه   يماريا بيبر سالمت  يروان يها از حالت يبرخ يبدن و حت يها تحر  اندام

 يريگاه انسان را، در س  ياند جاتو ميز ين يروح يها يژگير در وييتغ. دارد يو شواهد تجرب ي لم

 .وانات قرار دهديروتر از حا في، فراتر از فرشتگان يا نزولي يصعود

اس ت  و از  ( مج رد ) يم اد  ري  غ يگذشت   ام ر  چنان که سو روح     کياست که از  يگفتن

هم ه، نکت ة    ني  ب ا ا . رن د يپذ ير نم  ييتغ يماد ري، امور غيشناخت يهست يمبانبنا بر  گر،يد يسو

 يتعلق و يوابستگ چيه که استي ات مجرد مبصوصي ريرناپذيين تغيدرخور توجه آن است که ا

 .بدن است ازمندين خود افعال مانجا يابر که انسان چوني موجود نه ماده ندارند، به

گذش ت، موج ودات    يش ناخت  يهس ت  يسوم از مبان يآنچه در مبنابر اساس گر، يد ياز سو

ن ين س بن ب د  ي  ا. دارن د  يجيت در  يوج ود ( مانن د روح )و وابسته به م اده  ( مانند بدن) يماد

انس ان  . نديآ ميو با گذشت زمان به دست  تدريج بهانسان  يو روح يجسممعناست که کماالت 

و  يع  يکم االت طب چن ان ک ه     دارد يخاص   يها قابليتات خود، استعداد و يدر هر مقطع از ح

از . س ازند  يآم اده م    يرش کماالت بع د يپذ يرا برا يبه دست آمده در هر مقطع، آدم ياکتساب

گر يک د يک ب ه  ي  ان مق اطع نزد ي  م ييه ا  انسان، مش ابهت  يجيند رشد تدريگر، در فرايد يسو

و  يس ال  اني  ، مي، ج وان ي، نوجواني، کودکيچون نوزاد يمراحلها  آن بر اساسافت که يان تو مي
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 داش ته  آن ب ر  را شناس ان  از روان ين نکته گروه  يهم 1.ميکن ميک يگر تفکيکديرا از  يکهنسال

 ييه ا  زم ان  ه ا  هن مرحل  ي  ا يکنند و گ اه ب را   يپرداز هيانسان نظر رشد مراحل دربارة که است

 5.افتيان تو مين باره يدرخور توجه در ا يز نکاتين يات اسالميدر روا 5.رنديز در نظر گين يبيتقر

ب ر   و زم ان  يجيتدر يت امريبه درجات معنويابي  دست جه گرفت کهيان نتتو مين مبنا ياز ا

ن يان ايم يمرزبند ،البته. در نظر گرفت يوسالمت معن يبرا يد متناسب با آن مراحلياست و با

 و يز نه ب ه ص ورت دفع    يگر نيد يا ک مرحله به مرحلهيرا گذر از ياست  ز يبيتقر يمراحل امر

 .دهد ميروي  تدريج بهآني، بلکه 

 

 گريکديروح و بدن بر  يرگذاريتأث. 7

روان انسان را  يجسمان يها يماريبچنان که ر متقابل دارند  يگر تأثيکديد روح و بدن بر يترد يب

 يا گون ه  ن ارتباط ب ه يا. ابندي ميز بازتاع يدر بدن انسان ن يروان يسازند  و فشارها يز آزرده مين

موس وم ب ه    يه ا  يم ار يب ه ب  يپزش ک  و روان يقات پزش ک ياز تحق يادياست که امروزه ببش ز

 4.افته استياختصاص « يتن روان»

به منظور  يزير ن ضعف و قوت و برنامهييمت و تعسنجش کامل سال ين مبنا، گرچه برايابر 

د توج ه  ي  نم، باي  ک کي  گر تفکيک د يست ابعاد سالمت را از يبا يسالمت فرد و جامعه، م يارتقا

گ ر  يک بعد در ابع اد د يدر  يماريا بير دارند و سالمت يگر تأثيکدين ابعاد در يم که ايداشته باش

است ک ه در ابع اد مبتل ف از س المت      يالم انسان، انسان سبدين ترتيب. ز نمود خواهد داشتين

                                                                                                                                        

 بيتو تر ليمدر فصل مربوط به مراحل تع. است ميمراحل رشد انسان در نگاه متداول و  مو، آمده اينجاآنچه در . 1

 .يمهد ميارائه  يگريد يبند ت، دستهيااز روا گيري بهرهبا ، مياسال

م ثالً  )خاص  سنينيد انسان تا مراحل رش سيبه برر( م1981 1896)ژه پياپردازان مانند ژان  يهنظراين  از خيبر. 5

ني ز   ليتا دوران کهنسا( م1994 1915) يکسونار يکاز آنان مانند اري ديگر اند  و گروه پرداخته( نيدوران نوجوا

ص ، شناس ي رش د   روان، ليجم ا  بن ي و ش کوه الس ادات    يحسن اح د :  .، ربيشترمطالعه  يبرا. ندا فتهش ريپ

115 158. 

 .96 94ص  ،111ج ، ألنواربحار ا:  .، رنمونه يبرا. 5

اخ تالالت  ني ز اي ن    دور ه اي  هاست که در گذشتگفتني . تني اختالالت روان، ولمن مينبنجا:  .، رنمونه يبرا. 4

چن ان ک ه    پزش ک ه م  »: ي د گو مياز زبان سقراط  سيدخارمافالطون در رساله چنان که رد توجه بوده است  مو

ني ز   تن را يتمام تن به معالجه سر بپردازد  مداوا يش از مداوايد، و پش از معالجه سر، چشم را مداوا کنيپ يدبان

 ن د، ا ا ناتوانه ياريماز ب يبس ياز مداوا نيوناين شکاو  لت آنکه پز. ش از آنکه روح را  الج کنديآغاز کند، پ يدبان

« رديپ ذ  م ي ن تيدرس  از اج زاء آن تن  ه يچ ي ک  ار باشد، يمنند که اگر کل بدا ميند و نا است که از کل غافلاين 

 (.512  ص ،1 ، جدوره آثار افالطون)
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 .برخوردار باشد

 

 ها انساندر همة  ياله يمشترک و فطرت يوجود سرشت. 8

. مش تر  برخوردارن د   يسرشتفطرتي الهي و گر دارند، از يکديکه با  ييها ان با وجود تفاوتيدما

مبتل ف   در    يها رهنگ  از نژادها و ف  ها انسانآن است که همة  ين سرشتياز شواهد وجود چن

( دي  د  دالت ورزيمانند با) يو  مل( ض محال استيمانند اجتماع دو نق) ية  قل نظرياحکام اول

و  يخ واه  لتي، فض  ييج و  ق ت يمانن د حق ) يواني  فراح يالتيگر اتفاق نظر دارند، و از تمايکديبا 

 1.برند يبهره م( يطلب کمال

از ش ناخت   يد ک ه درج ات  ي  آ م ي ته به دست ن نکيات ايات و روايبه آ ةبا مراجع ،نيهمچن

چنان ک ه    اند شدهنهاده  ها انساننش در وجود همة يش به او، از آغاز آفريخداوند و گرا يشهود

: فرماي د  ميم يقرآن کر

 يش تمام به حق ، ب ه س و  يخود را با گرا يپس رو 5 

ر يرپ ذ يينش خ دا تغ يآف ر . که خدا مردم را بر آن سرش ته اس ت   ين کن  با همان سرشتين ديا

 .ننددا مين شتر مردميب يدار، ولين پاين است همان ديا. ستين

گ ر ک ه در   يد يت  ياز روا 5.ان د  د دانس ته يبودن توح يانگر فطريه را بين آيات، ايروا از يبرخ

خ دا، ن ه    يک ه ش ناخت فط ر    شود مين برداشت يچن 4آمده،( ذر)ثاق ية معروف به مير آيتفس

فط رت   ،نيهمچن   2.واسطه است يو ب يحضور يم، بلکه  لميو با واسطة مفاه يحصول يشناخت

                                                                                                                                        

 .156ص ، سيشنا انسان، جبيمحمود ر:  .ر. 1

 .51، روم. 5

 (:51روم، )«  (ع)  ن الصادق. 5

ک ه م ردم را ب ر آن فط رت      يفط رت اله   »: فرمايد ميکه خداوند  يهآاين  ة  حضرت دربار(15 ص ،5ج ، يکافال)

 .يدآفر حيدهمه را بر فطرت تو: فرمود، «يدآفر

 (ع)  ن الصادق. 4

  1اعراف، )« 

و »: فرماي د  م ي سؤال شد که خداوند  يهآاين  ةاز حضرت دربار  (581 ص ،5ج ، الکافي)  

پروردگ ار   ي ا را بر خود گ واه گرف ت ک ه آ   ها  آن آنان را برگرفت و يهآنگاه که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذر

گ اه را فرام وش کردن د و    يقرار گرفت و آن ج ا ها  ي آنها معرفت در دلاين  :فرمود« .چرا: ستم؟ گفتندنيشما 

 .تکيسخالق و رازق او  نستدا  کسي نمي، نبوداين  ورند و اگرآ يمد ياآن را به  يزرو

 .26 47ص  ،1/1، مشکات، يزديح مصباتقي محمد:  .ر.  
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مش تر    ها انسان ةقله کمال است، در بدو تولد در هم يانسان به سو ةياول يد که راهنمايتوح

 1.ده شودياست، اما در اثر  وامل گوناگون ممکن است به انحراف کش

به کار برد  يسنجش سالمت معنو يبرا يمشترک يها هيو گو ها خصان شاتو مين مبنا، يابر 

ب ا   ه ا  انسان ةن مبنا، هميوجه به از با تين. ستها انسانمشتر   يفطرت الهها  آن شه همهيکه ر

ذارند،گرچ ه  گ م ي ا ي  دن يپا به  رصه زندگ يسالمت معنو ةيو برخوردار از سط  پا ياله يفطرت

ه پدر و يو تغذ ي، روحيجسم يها يژگيش از تولد، مانند ويرات  وامل گوناگون پيبا توجه به تأث

ت ي  م و تربير تعليام که انسان تحت تأثاما از آن هنگ. اند متفاوت باشدتو ميز ين سط  نيمادر، ا

 يتعال يار جهت حرکت خود را به سويخصوص از آن هنگام که با اخته رد و بيگ ميقرار  يمعنو

د س المت  ي  ابد و باي مي يشترياو ضرورت ب ي، مراقبت از سالمت معنوکند مين ييا انحطاط تعي

 .شود يابيز ارزياو ن ياريافعال اخت يمباد

 

 انسان مختار بودن. 9

ز يان دو دسته از افع ال خ ود تم ا   يروشن م يان به صورتيهمة آدم .استمبتار  يانسان موجود

م و ب ه ص ورت   ي  ا دهي  را برنگزها  آن چون ضربان قلب و ر شة دست که ما يا مال( الف: نهند يم

 کردن که گفتن و  بادت چون سبن يا مال( ع 5م يز نداريرا نها  آن ساختن معمول، توان متوقف

ن دس تة  ي  در ا. ش وند  م ي نش يش روگزيپ گوناگون يها هان رايرند و از ميگ ميبا ارادة ما انجام 

جب ر را   يز ادّ  ا ي  نو ان خود ن نند و از هميب يممبتار در مقام  مل خود را  ها انسانر، همة ياخ

 .رنديپذ ينم

 يه ا  هن  يان گزيمنه از يک گزيانتباع  ييار انسان، تواناياشاره شد، مقصود از اختچنان که 

دش وارتر از   يبس   ه ا  هن  ياز گز يک  يهرچند انتب اع   5 هاست آنان يرو، پس از سنجش م شيپ

او را در شُ رف   يک ه تش نگ   يمانن د کس   )اشباص مضطر  ين، حتيبنابرا. گر باشديد يها هنيگز

 ک ه در اث ر   يمانن د کس   )و مُک رَه  ( دن نداردينوش يبرا يزيناپا  چ يمر  قرار داده، و جز آب

                                                                                                                                        

، 52 ص ،1ج ، يالآلل ي وال)(ص). 1

، يه ودي پ در و م ادرش او را   [ ناًحياا]اينکه تا  شود ميزاده [ اسالم حيديتو]فطرت بر اساس  ي  هر نوزاد(18ح 

 .کنند سيو مجو نينصرا

تس لط   اي گون ه  ب ه ني ز   چون ضربان قلب يبر امور، ها ضتيااز ا مال و ر خيبا انجام بر نيالبته ممکن است کسا.  

 .بنديا

متع دد و   ه اي  هنيگز ندفا ل را به انجام فعل وادار نسازد  هرچ، نيوبير لي ام آن است که  ام يير در معنااختيا . 

 .ان مبتار دانستتو ميمعنا که بر اساس اين خدا و فرشتگان را . در کار نباشدنيز  سنجش و انتباع
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را مض طر  ي  زروند ميمبتار به شمار  يهم از نظر فلسف( سپارد يد دزد، اموال خود را به او ميتهد

 ييتوانا( شود يبه مر  منتهها  آن از يکيهر چند )ش رو ينة پيز بر انتباع هر دو گزيو مکره ن

 1.دارند

 يا مثال، پاره يراب. اند د آوردهيانسان را پد ينة مجبورانگارياز شبهات، زم ين همه، برخيبا ا

ار انس ان ناس ازگار پنداش ته    ي  ، با اختين الهيشي، همچون قضا و قدر و  لم پينيد يها هاز آموز

مس تقل   يتيه و  يجامع ه را دارا  يبرخ  همچن ين،  . ان د  کشانده ييرا به جبرگرا يشده و گروه

الع يراب ر س   ان د در ب تو م ي وج ه ن  چيکه ب ه ه   اند  هبه شمار آورد يدانسته و فرد را چون خاشاک

 يک ه ه ر ک دام ب ه ص ورت     ان د   هبرشمرد ي  مراحليتار يگر برايد يگروه. اجتماع مقاومت کند

گ ر  يد يا دس ته . کشاند يآن مرحله است، م يابد و مردم را به هر آنچه مقتضاي ميتحقق  يجبر

بر که اند  هن امور را چنان برجسته ساختير ايده و تأثيد ورزيتأک يعيو طب يستيبر نقش  وامل ز

ب ه   ين نکته پرداخت که کدام  امل وراثت  يد به ايرفتار انسان با يين غاييتب يآن، به جااساس 

در مغ ز،  ض الت ب دن را ب ه      ييايميند الکتروش  يا کدام فرايده، يخاص انجام يا ش حادثهيدايپ

 5.حرکت واداشته است

 يازمن د بحث   ينا ه   آن يه ا  يکاس ت تفص يلي   يو بررس ها هدگاين ديک از ايهر  شتريشرح ب

چون جامع ه،   ير  وامليم که تأثيکن ين نکته بسنده ميان ايجا تنها به ب نيتر است  در ا گسترده

ار و ي  ن  وامل، اختيکدام از ا چياست  اما ه يانسان انکارناشدن ياريط و وراثت بر ا مال اختيمح

ب ه  . س ازد  يل نم  يکار تب د خود يستاند و او را به دستگاه ياز انسان نم يانتباع را به کل يآزاد

س ازند  ام ا در    يانسان دشوار م يرا برا ها هاز را يادشده هرچند انتباع برخيگر،  وامل يان ديب

ردد و گ   ميگوناگون  يها هان رايک راه از مينش يار انسان است که سبب گزيت، اراده و اختينها

 يه ا  تي  حکا يبيو ت ار  ين  يبع ددر من ا . اند او را به مقابله با  وام ل م ذکور وادارد  تو مي يحت

ه همس ر فر  ون   يو آس  وسفيافت که داستان حضرت يان تو مين باره يدر ا يز فراوانيآم  برت

انجام گناه فراهم  يرا برا يعيبا آنکه همة اسباع طب يدر آغاز جوان وسفي. هاست آندو نمونه از 

                                                                                                                                        

دو نکته درخور توج ه   اينجادر (. هشتم و سيدرس ) 96ص، 5ج ، آموزش فلسفه، يزديمصباح تقي محمد:  .ر .1

را از  س ي اگر به زور اموال ک( ع. دهد مير يياز افعال را تغ يريابسحکم ، اکراهيا  اضطرار، فقهياز نظر ( الف: است

ب ا   يرختياا لياز  م، فيفلس هيبا نگا حتي توان  نميکه توان مقاومت نداشته باشد     اي گونه   به  ينددستش بربا

 ق ق تح يکامالً جب ر  تياند به صورتو ميخوردن آع ناپا  همچنين، . سبن گفت« پردن مال به سارقس» نوان 

 .زنديرا ببندند و آع را به زور در حلقش بر يکس يپا و صورت که دستاين  بد  مثالً بهيا

د احم    176 127ص ، سيشنا انسان، يمحمود رجب  586 575ص، 1/1، مشکات، يزديمصباح تقي محمد:  .ر . 

 .152 112ص ، انسان از ديدگاه اسالم، يوا ظ
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. دي  همگ ان گرد  يب را  يزدن ثالم يالود و سرمشقيد، با استعانت از خداوند دامن به گناه نيد يم

د و ش کنجه و  ي  ن راه، تهدي  در ا د سر داد ويآلود شعار توح شر  يطيز در محيهمسر فر ون ن

 .ديرا به جان خر ياجتما  يگاه وااليت از جايمحروم

اگ ر  . سبن گفت يسالمت معنو يارياخت يان از ارتقاتو مين مبناست که يرش ايتنها با پذ

از درون  يبدان د، کوشش    يرون  يب ير نداشته باشد و خود را مقهور   وامل ار خود باويبه اخت فرد

 يس المت معن و   يارتقا ي، برابدين ترتيب. ش نبواهد داشتيت سالمت خويوضع يارتقا يبرا

استفادة  ينه را برايزم 1ف ارادة انسان نقش دارند،يا تضعيت يکه در تقو ي وامل ييد با شناسايبا

م يمس تق  ياريقوت و ضعف اراده به  نوان فعل اختهمچنين، . اخترو فراهم سين نيدرست از ا

 يابي  ارز يب را  ياست شاخص مهم  ( يجوارح) يرونيب ياريانسان که مبدأ افعال اخت( يجوانح)

 ياز مب ان  يارين در بس  ين مبن ا همچن   ي  از ا. اس ت  يدرون يها يياز جهت توانا يسالمت معنو

 .شود مياستفاده  يبعد

 

 انسان يهدفمند. 11

  ا م ال  کن د  م ي را دنبال  يخود هدف ياريدر همة افعال اختکه . هدفمند است يانسان موجود

مبتل ف ب ا    يها انسانتفاوت . ستندين« يسرگرم»چون  ياز اهداف يز خالين« هدف يب»به ظاهر 

 .اند دهيخود برگز ياست که برا ي، بلکه در نوع اهدافيگر، نه در اصل هدفداريکدي

ب ه   يش ناخت  و ارزش ياتي  اله يمانند مبان يگر از انواع مبانيد يفاده از برخن مبنا و با استيا

 .ميردازپ مي يسالمت معنو يار اصلين هدف انسان و معييتع
  

                                                                                                                                        

، يگ ر د ياز س و . انسان مؤثر اس ت  ةت اراديمانند روزه، در تقو تيدر قالب  باداويژه  نيک بهمداومت بر انجام کار . 1

. اس ت ( يستناشا يکارها، ليکطور   بهو ) ادت به انجام گناه ، سازد مي عيفکه اراده انسان را ض لي ام ينتر مهم

ب ر جس م و روح    زم ان  هم که يبار نياآثار ز ليلبه مواد مبدر   به د    تيادها مانند ا از  ادت خيبر، ناين ميا در

ني ز   ح رام را  س يقي سپردن به مو گوش، از  ارفان مسلمان خيبر. دارند يشتريت بميگذارند   اه  ميجا  انسان به

 استاد معظم ما   دام ظل ه     »: فرمايد مي خمينيم اماچنان که اند   اراده دانسته عيفبرجسته در تض شينق يدارا

، ش رح چه ل ح ديث   )« ت، سلب اراده و  زم از انسان مى کن د نياشتر از هرچه، گوش دادن به تغيب: فرمودند مي

 (.8 ص
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 انسان 1يخوددوست. 11

را دوست دارد، و همة ا مال او « خود» يبه صورت فطر يهر انسان .حب ذات است يانسان دارا

ش ين گ را ي  ز از اي  زنن د ن  يم   يکه دست به خودکش يکسان يحت. است« حب ذات»بر اساس 

 يل  يکه به ذات خود دارند، ادامة بق ا را ب ه دال   يمحبت ينان از رويرا ايستند  زيبهره ن يب يفطر

. ندارن د پ م ي  خ ود  يه ا  از رن ج  ييره ا  يبرا يمثال، مر  را  امل يپسندند و برا يآن نم يبرا

 يث ار و از خودگذش ت  يچون ا يلتيورد، فضآ ميدرد نفرزند دل مادر را به  ين، اگر ناراحتيهمچن

گ ر کنن د، ب ا    يد يه ا  انس ان  يکه حاضرند جان خود را ف دا  يتفاوت کسان. افتي ميز تحقق نين

  ان د  رهايي يافت ه     يشناخت و روان يفلسف يست که از بند حب ذات   به معنا ين نيگران در ايد

و  يا، ک ه در خوش   ي  ن دني  در ا يش شبصيخود را نه در آسا ين است که خوشببتيبلکه در ا

 .شود ميبعد استفاده  ين مبنا در مبنايز اا. اند دهيگران ديش ديآسا

 

 انسان ييجو كمال. 12

و خود را دوس ت  دارد ز آنجا که انسان حب ذات ا. به کمال استيابي  دست يانسان همواره در پ

ن کم االت در او بالفع ل   ي  معم والً ا ل آنک ه  ي  و به دل 5رد دا ميز دوست يدارد، کماالت خود را ن

 .شود ميبعد استفاده  ين مبنا در مبنايز اا. هاست آنبه يابي  دستستند، خواهان ين

 

 انسان ييجو بودن كمال ينامتناه. 13

ا ي  ب ه ق درت،   ي ابي   دس ت  يا  م از آنک ه در پ    ) يچ انسانيه .طلب است کمال نهايت بيانسان 

افت ه اس ت،   يکن ون ب دان دس ت     ه آن مرتبه از کمال ک ه ت ا  ب( ر آن باشديا غي، و ياندوز دانش

خ ود   يبيام ت ار ي  در پ ينيامام خم 5.ديجو يباالتر از آن را م يردد و همواره کمالگ ميخرسند ن

 :سدينو يقت مين حقيبا اشاره به ا ير شورويبه رهبر اتحاد جماه

                                                                                                                                        

 ختيش نا  روان ي ي آن را خ ودگرا  ب ي غر يش مندان از ان د  خ ي است ک ه بر  يچيز اينجادر  ستيمقصود از خوددو. 1

(Psychological Egoism) ق ي اخال ي ي و در برابر خ ودگرا  هميدنا (Ethical Egoism ) دوم  س م ق. ان د  ق رار داده

و از صفات ناپس ند   کنيم ميد يااز آن « هيخودخوا»چون  يرياغلب با تعاب ياست که در زبان فارس يزيهمان چ

 .ودر ميبه شمار 

ممک ن   حت ي اخ تالف دارن د  و    يکديگرا کمال ب يقمصاد بيصدر تش ها انسانخواهد آمد    چنان که هرچند    .  

 .است ضدکمال را کمال بپندارند

، ي زدي مص باح  تقي   محم د 22   48و  57 52 ، ص، رشحات البحار، يآباد شاه يمحمد ل:  .ر . 

 .164 دروس فلسفه اخالق، ص
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د ک ه  ي  ندا م ي وع خواه د  و ش ما خ     يمطلق مطور   بهرا  يانسان در فطرت خود هر کمال»

اگ ر  . که ناقص است، دل نبسته است يچ قدرتيخواهد قدرت مطلق جهان باشد و به ه يانسان م

ل است آن جه ان  يهم هست، فطرتاً ما يگريار داشته باشد و گفته شود جهان دي الم را در اخت

ه م   يگ ر يانسان هر اندازه دانش مند باش د و گفت ه ش ود  ل وم د     . ار داشته باشديرا هم در اخت

 1.«اموزديل است آن  لوم را هم بيهست، فطرتاً ما

. ش ود  م ي اس تفاده   يسالمت معنو يار اصليانسان و مع يين هدف نهاييتع ين مبنا براياز ا

دانس ت ک ه ت ا     يدائم   يرا ام ر  ياز به سالمت معنويان نتو مين مبنا ين، با استناد به ايهمچن

 .شود ميبعد استفاده  ين در مبنايا همچنن مبنياز ا. ات انسان استمرار دارديان حيپا

 

 قرب به خداوند متعال: انسان ييكمال نها. 14

 يگروه  . وج ود دارد  يمبتلف يها هدگايد. قرع به خداوند متعال استکه انسان  ييکمال نهادر 

 يبر رشد  قالن ياند  برخ پنداشته يماد يها شتر از لذتيهر چه ب يکمال انسان را در برخوردار

ما . اند دانسته يمعنو يها فتشريرا در پ يگر کمال آدميد يا اند  و دسته دهيد ورزيتأک يقو اخال

ن يشيپ يکه در مبنا يا م  اما توجه به نکتهيرا ندار ها هدگاين ديا تفصيلي  ينجا قصد بررسيدر ا

 خواه د   م ا را    يرا به صورت نامحدود م يهر کمال ينکه انسان به صورت فطريا يعنيگذشت    

اس ت ک ه    يانسان، تقرع جستن ب ه خداون د   ييسازد که کمال نها يقت رهنمون مين حقيبه ا

 يآدم   يبرا ير همة کماالت است و در اثر قرع به او چنان بهجت و سعادتيناپذ انيسرچشمة پا

 5.ستياس نيقابل ق يگريت ديچ لذت و موقعيکه با ه شود ميفراهم 

م، يقرآن کرچنان که قت اشاره شده است  ين حقيبه اگوناگون  يريات با تعابيات و روايدر آ

»: دخوان   م ي  يان د، مقرب ان درگ اه اله      کي  ن يشگام در انجام کارهايرا که پ يکسان

ب ه مغف رت و   ]رن دگان  يگ س بقت [ ري  به ا مال خ]رندگان يگ و سبقت 5 

 يامبر گرام  يم، پيدگاه قرآن کرياز دهمچنين، . «اند شان همان مقر بانيهستند و ا[ يرحمت اله

ثُ مَ  »: افته اس ت ين درجة قرع دست ي  به باالتر  4همگان است يکو براين يا   که اسوه  اسالم

                                                                                                                                        

  184   181و  157، صش رح چه ل ح ديث   هم و،   : .ن، رني  همچ555ص ،51ج فه امام، حي، صخمينيامام . 1

 .511 512 ص، 14ج ، صحيفه امامهمو،   588و  117، ص، همو

 .44 41ص  ،5/2 11، مشکات، يزديمصباح تقي محمد:  .ر. 5

 .11 11واقعه، . 5

 (.51، احزاع) . 4
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ب ه ان دازة دو   [ فاصله]شد  پس تر  کيک و نزديسپس نزد 1 نِ أَوْ أَدْنَىيدَنَا فَتَدَلَى فَکَانَ قَاعَ قَوْسَ

هم واره در طل ب    ياله   ياي  د که اوليآ مين به دست يز چنيات نياز روا. «بودتر  کيا نزديکمان 

در  (ع)يام ام  ل   چن ان ک ه   نند  دا مين مطلوع خود يشترند و وصول به خداوند را باالتريقرعِ ب

»: خواهد ين مياز خداوند چن ليکم ياز د ا يفراز

شان نزد  قرار ده که بهره يان بندگانت مرا از کساني  و از م

ن از خداوند يهمچن يو. «شتر استيشان به تو ب تر و تقرع کيشان به تو نزد گاهيتر و جا تو افزون

: دگان قلبش را به نور وجود خود روش ن س ازد  يز بگسلد و ديوند او را از همه چيخواهد که پ يم

وستن ب ه خ ود را   يدن از همه و پيمعبودا، به من بر 5 

 يه ا  هز  تا چش مان دل پ رد  نظاره به خودت منور سا ييمان را به روشنا  طا کن  و چشمان دل

... اب د  يراه  ت و   يمان به مقام  زت قدس   را درنَوَردند، و به سرچشمة  ظمت برسند و روح ينوران

ون د، ت ا ب ه ت و     يا، و مرا به نور  زت خود که بهجت و نشاطش از هر لذت ب االتر اس ت درپ  يخدا

 .رمير تو کناره گيابم و از غيمعرفت 

)...  ن د دا م ي ب ه ق رع خداون د    ي ابي   دس ت ن خواستة خود را يباالترز ين (ع)نيالعابد نيامام ز

ان رفتن غ م  يگانه راه از ميو آن را ( ت درخواست من استيو قرع تو نها 5 ... 

: ... کند ميف يو اندوه خود توص

و  4 ... 

، و ج ز  نش اند  نم ي  دار ت و آت ش دل م را ف رو    ي  ، و جز دکند ميجز وصال تو سوز دلم را خنک ن

ج ز   يزي  و چ... رم ي  گ م ي ک تو ق رار ن ي، و جز به نزدسازد يراع نمياقم را به تو سيدارت اشتيد

 .برد يان نميقرع تو اندوه مرا از م

شدن به خداون د   هيشب يو نه حت يو مکان ين قرع، نه قرع زمانياست که منظور از ا يگفتن

ز مرتب ة  ي  رد  و نيست که در چارچوع زمان و مکان قرار گين يماد يرا خداوند موجودياست  ز

گر يک د يب ا  ها  آن ان از مشابهتتو ميگر متفاوت است که نيکديمبلوق چنان با خالق و  يوجود

 يک ه ب را  دارد از ش دت و ض عف    يانسان و خدا مراتب   ين همه، رابطة وجوديبا ا. سبن گفت
                                                                                                                                        

 .9 8نجم، . 1

 .مناجات شعبانيه   الجنان،تيت مفايا، کل باس، قمي. 5

5 .، . 

4 .، . 
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ش ان ب ه    يچون قرع و بُعد بهره گرفت و با تأمل در آثار وجود يان از اوصافتو ميها  آن اشاره به

ان ي  ه ا م  و حج اع  ه ا  هشدن پ رد  از آثار قرع به خداوند، بر طرف. افتي دستها  آن از يشناخت

 يوج ود  يو وابستگ يازمنديآگاهانة انسان به ن يجه،  لم حضوريمتعال و در نت يانسان و خدا

 1.ش به خداوند استيخو

ت، هم ة افع ال   ي  ان د در پرت و قص د و ن   تو م ي گر آن است ک ه انس ان   ينکتة درخور توجه د

ش ياف زا  يب را ه ا   آن را به صورت  بادت در آورد و از( دنيخوردن و آشام يحت)خود  يارياخت

انس ان ب ه ه در     يزن دگ  يها هياز سرما هيچ يک، بدين ترتيبقرع خود نزد خداوند بهره ببرد  

 5.رديگ مير تکامل قرار يدر مسها  آن رود و همة ينم

ه ا و   شيه ا، گ را   نشي  ب است و هم ه « يقرع اله» يسالمت معنو يار اصلي، معبر اين مبنا

انس ان کم ک کنن د      يقيحق يانند به تعالتو ميابند يب ياله يکه جهت يانسان هنگام يرفتارها

پس ت و   يه ا  هزي  ز ب ا انگ ي   ل م و دان ش را ن   يان معصوم، اگر کس  يشوايبه فرمودة پچنان که 

: (ع) َنْ الب اقر »: دينبواهد رس يد، به سعادت جاودانيبجو يطانيش

که  ل م   يکس 5 

خ ردان ب ه مجادل ه     ا با ک م يلة آن بر  المان فبر بفروشد، يزه طلب کند که به وسين انگيرا با ا

 .«گاهش در آتش خواهد بوديا مردم را متوجه خود سازد، جايپردازد، و ب

 

 مقدمه بودن زندگي دنيوي انسان براي زندگي اخروي. 15

 ياتي  ح يگذشت، انسان دارانان که چ. است ياخرو يزندگ يبرا يا انسان مقدمه يويدن يزندگ

ده يخود ب ه اثب ات رس     ير جاگر، ديد ياز سو. ابدي ميان نياو با مر  پا يجاودانه است و زندگ

ن اس اس، دو  ي  ب ر ا . ذارندگ ميدار بر روح و روان او به جا يپا يرياست که همة ا مال انسان تأث

 يک  يستند  بلکه يگر نيکديارتباط با  يب( ش و پس از مر يپ)انسان  يزندگ يادشده برايمرحلة 

ن يستن در اير گرو چگونه زانسان د يات اخرويت حيفيدر واقع، ک. است يگريمقدمة دها  آن از

و  يا تب ار  ين ه ام ر  ه ا   آن يج اخ رو يو نتا يجهان نيا ياريان افعال اختيجهان است و رابطة م

                                                                                                                                        

 يرتي ا افع ال اخ انسان ب ه  حقيقي  کمالبستگي وا) تيخشنا انسان نيشانزدهم از مبا يمبنابا توجه به همچنين، . 1

  و گرن ه ب ه لح اظ    ي د آ م ي دس ت   به يرختياا سيرکه با است  بياکتسا بيقر اينجامقصود از قرع به خدا در ( او

: اس ت ت ر   يکبه انسان نزدنيز  ، از ر  گردنيمر قرآن کري، خداوند به همه موجودات احاطه دارد و به تعبينيتکو

 .«يمتر يک  ما از ر  گردن به او نزد(16، ق) »

 .85 85ص  ،5/2 11، مشکات، يزدياح مصبتقي محمد:  .ر. 5

 .47 ص ،1ج ، فيالکا. 5
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م يات قرآن ک ر ياز آ يدر برخ، ن اساسيبر هم 1.است يقيو حق ينيتکو يا ، بلکه رابطهيقرارداد

ش را ير و ش ر خ و  ي  ا م ال خ « خ ودِ »ام ت  يد شده است که انس ان در روز ق ين نکته تأکيبر ا

که ه ر ک س    يروز 5 ...»: ابدي مي

 يا ج زا يکوکاران ين، آنچه پاداش نيبنابرا. «نديش حاضر بيک و بد خود را در برابر خويا مال ن

ب ه فرم ودة   چنان ک ه  ک و بد آنان است  يا مال ن يطنبدکرداران دانسته شده، در واقع چهرة با

»: بلعن د  يز آت ش ف رو م    ي  اکنون ن ند، همکن ميز نيکه از اموال حرام پره يم، کسانيقرآن کر

 يقت، کسانيحقدر  5 

برن د، و   يدر شکم خ ود ف رو م     يست که آتشين نيخورند، جز ا يمان را به ستم ميتيکه اموال 

 .«نديفروزان درآ يدر آتش يزود به

ها و ا مال او را  شيها، گرا از نگرش هيچ يکد ي، نبايسالمت معنو يابيارز ين مبنا، برايابر 

 يانسان و مب اد  ياريرا همة ا مال اختيد  زکراء   استثننديت به نظر آياهم يهرچند خرد و ب 

 .دان او مؤثرنديجاو يبه زندگ يده آن، در شکل

 

 وابستگي كمال حقيقي انسان به افعال اختياري او. 16

اش اره ش د، انس ان    چنان ک ه  . ديآ ميبه دست ن ياريانسان جز با انجام افعال اخت يقيکمال حق

ص کمال خود به يگر، چه بسا انسان در تشبيد ياز سو. به کمال استيابي  دست يهمواره در پ

مث ال، از آنج ا ک ه     يب را . اس ت  يگية نقصان و فرومايرا کمال بپندارد که ما يزيخطا رود و چ

تمام همت خ ود را   ياگر کس( پانزدهم يمبنا)است  ياخرو يانسان مقدمة زندگ يويدن يزندگ

. ابدي ميدست ن يقيگاه به کمال حق چيد، هساز يويشتر از تمتعات دنيهرچه ب يمند متوجه بهره

 ير اث ر آن حت   ب  ردد ک ه  گ   مياشاره شد   گاه چنان در شهوات غرق  چنان که     ين انسانيچن

                                                                                                                                        

ص  ،1/1، مش کات ، ي زدي مص باح  تق ي    محم د 658 654ص  ،(معاد) 4، جآثار ةمجمو ، يمطهرمرتضي :  .ر. 1

495 496. 

، يمتحر) : اند درخور توجهزير نيز ت ياآ، بارههمين  در. 51، آل  مران.  

  يدشد مياست که مرتکب  يشما همان ا مال ي، جزايدورآ مي ي   ذر(7

و  کند دريافت مي تمام آنچه را که به دست آورده است، ي  سپس هر کس(161و آل  مران،  581، بقره) 

 .111،نحل:  .، رچنينهم .شود مين ستم نبه آنا

: آمده استي ديگر چنين ا يهدر آ. 11، نساء.  

دارند و بدان  ه را خداوند از کتاع نازل کرده، پنهان مىکسانى که آنچ  (174، بقره) 

 .ش فرو نبرنديهاى خو آورند، آنان جز آتش در شکم زى به دست مىيبهاى ناچ
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ن اساس اس ت ک ه انس ان مس لمان ب ه      يبر هم. د را ندارديجاو يدن دربارة زندگيشيفرصت اند

: کن د  م ي ن درخواس ت  ين د چن   همواره در مقام د  ا از خداو  (ص) اسالم يامبر گراميت از پيتبع

 ين همت ما و منته ا يتر ا را بزر يدن... ا يخدا 1 »

 .«دانش ما قرار مده

خ ود،   ياز موجودات با پشت سر نهادن مراحل زندگ يارينکتة درخور توجه آن است که بس

 يک ه آدم   آنج ا  ابن د  ام ا از   ي م ي آنان متصوَر است دست  يکه برا يه کمالب يعيطب يبه صورت

البته ممکن . آورد يبه چنگ نم ياريخود را جز با  مل اخت يقيمبتار است، کمال حق يموجود

ار ي  خارج از ق درت و اخت  يط به  واملياز شرا يا شدن پاره از امکانات و فراهم ياست وجود برخ

ب ه   يا ش قاوت انس ان بس تگ   يدر سعادت ها  آن يير نهايبه هر حال، تأث يانسان وابسته باشد  ول

 .شود ميبعد استفاده  ين مبنا در مبانياز ا .ار خود او داردياراده و اخت

 

 شينش، و گراي، بييبه توانا ياريفعل اخت يوابستگ. 17

ک  م ل  ي   .هاس ت  شيه ا و گ را   نشي  و ب يياز توان ا  يدر گرو برخوردار ياريتحقق ا مال اخت

آن را   ب ه    ي ي و چرا يچگ ونگ  5م،يابد که ب ر انج ام آن توان ا باش     ي ميتحقق  يهنگام يارياخت

ت ر از   خ اص، مطل وع   يطيم، و آن را در ش را يزد   ب دان  يدر ما بر انگ يل و کششيکه م يا اندازه

 مثال، وقوع س فر ب ه مک ة معظم ه     يبرا. مياند، بشمار که با آن در تزاحم يگريد يها يخواستن

    يم ار يچ ون ب  يل  ي  ب ه دال   ين ک ار يارت خانة خدا در گرو آن است که از انجام چنيز يبرا

م، و ين ک ار را ب دان  ي  انجام ا 5ا لزوميده يفراهم کردن مقدمات سفر و فا يم، چگونگيناتوان نباش

                                                                                                                                        

 .161 ص ،1ج ،  والي اللئالي  191 ص ،2ج ، يسنن الترمذ. 1

ي ديگ ر  رتياهمه ا مال اخاست که مقدمه « ل يفعل بالت ج»ل يو از قب يرتيااخ ياراده، خودْ  ملاست که  تنيگف. 5

ک ه   دهن د  م ي رخ  يرتي ا ، دو  م ل اخ يمزي  خ م ي و بر کن يم  ميکه اراده برخاستن  مي، هنگابدين ترتيب. است

زمند نيا، الزم يها  يشها و گرا شبينافزون بر ( اراده)نبست  ختياريتحقق  مل ا. خود اراده استها  آن نتينبس

ب ه   حيج وار  يآنج ا ک ه  مل       از  ( برخاستن)دوم اختياري مل است  اما تحقق  گيري  تصميموجود قدرت بر 

ش دن   که از فلج يکس يه برخاستن از سوتحقق اراد، ينبنابرا. ز داردني نيز نياود   به قدرت و قوت بد ر ميشمار 

تحق ق  ، بدون وجود قدرت بر انج ام آن ( اراده) يرتيااخ يست که  ملنيآن  يخبر است، به معنا يخود ب نيناگها

از  يل آن اس ت ک ه ببش    ي  ب ه دل  يکس  چن ين   يبرخاس تن از س و  فتن  م ل  نياتحقق همچنين، . ته استفيا

 .ر نداشته استتيارا در اخ يکارچنين انجام  يالزم برا يها قدرت

اي ن   بر. عيه و ضرورت واقيدنه لزوماً فا، دگير مياست که شبص فا ل در نظر  تيضروريا  هيدفا اينجامقصود در . 5

 .اند آن تصور کرده يبرا يا هيدفانيز  ،روند ميرت خانه خدا يابه ز هيال غير ضيکه با اغرا نيکسا حتي، اساس
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  يه وا را ب ر آن ت رج    و آع در مناطق خ وش  ي  و خوشگذرانيل به تفريچون م يگريال ديام

 .مينده

ک ک ار،  ي  ان ي  ا زي  نش نسبت به س ود  يش بيش و افزايدايکتة درخور توجه آن است که پن

ش يمثال، گ را  يبرا. ا تر  آن دارديش نسبت به انجام يش گرايش و افزايدايم با پيرابطه مستق

ن ي  م  و هرچ ه ا يد آن ب اخبر ش و  يد که از فوايآ ميد يپد يتل ، تنها در صورت ييبه خوردن دارو

گ ر، ه ر ان دازه    يد ياز سو. افتيش خواهد يز افزايش به استفاده از آن نيشود، گراشتر يب يآگاه

ش به آن يابد، انتظار آن است که به همان نسبت، گراي يذ فزونيلذ يا شناخت ما از مضرات ماده

رن د، ک ه ب ا    يخ و بگ  يالت منف  يچنان با تما ين همه، ممکن است کسانيبا ا. رديپذ يز کاستين

 .اصرار ورزندها  آن ناپسند، همچنان بر انجام ي واقب کارهااز  يوجود آگاه

 يو توانش   يش  ي، گراينشيد سه بُعد بي، بايسالمت معنو يها خصن شايين مبنا، در تعيابر 

 1.ک کرديگر تفکيکديانسان را از 

 

 شينش و گراي، بييانسان در توانا يها يكاست. 18

انس ان   يق  ياشاره شد، کم ال حق نان که چ. اردد ييها يش کاستينش و گراي، بييانسان در توانا

، يياز توان ا  يز در گرو برخوردارين ياريد و تحقق  مل اختيآ ميبه دست ن ياريجز با  مل اخت

ن س ه بُع د   ي  م که انسان در ايده ين نکته توجه مياکنون خواننده را به ا. ش استينش و گرايب

، و  واط ف، احساس ات و   ه ا  يمن د  ا، ت وان ه   از دانش ين معنا که از برخيدارد  بد ييها يکاست

ا در جه ت مطل وع   ي  و  يبه اندازة ک اف ها  آن از يو يا برخورداريمحروم است   يکل به ها هزيانگ

 :اند ز درخور توجهير نيت مذکور، دو نکتة زيدر کنار واقع. ستين

، ب ا  مث ال  يب را . ب ر ط رف س اخت    تدريج بهان تو ميادشده را ي يها ياز کاست ياريبس( الف

ان ق درت  ت و  م ي ه ا،   درس ت از آن  گي ري  به ره ت اراده مؤثرن د و  يکه در تقو ي وامل ييشناسا

انجام آن دس ته   يت بدن، توان انسان را برايپرورش و تربچنان که ش داد  يرا افزا يريگ ميتصم

ان انس   يه ا  نشي  ب يجيش تدريافزا. برد يازمندند، باال مين يت بدنيکه به فعال يارياز افعال اخت

م، ين  دا م ي از آنچه ام روزه   ياريم که از بسياد داريرا به  يهمة ما زمان. از اثبات است نياز بيز ين

»: مينستدا مين زيچ چيهنگام تولد هچنان که م  يآگاه نبود

                                                                                                                                        

در  ليا مقص ود اص   ي ر   زشود مياستفاده نيز  «شيکن»و « يرفتار»چون بُعد  يرياشاره به بُعد سوم، از تعاب يبرا. 1

ک ار   ب ه ها  آن تحقق يتا قدرت خود را برا يممباطب روشن ساز يمورد انتظار را برا يآن است که رفتارها اينجا

 .رديگ
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. «دينس ت دا م ي ن يزيکه چ يون آورد، در حالريتان ب و خدا شما را از شکم مادران 1 

انس ان   يش جنس  يمثال، اگر گ را  يبرا. از دارنديتْ نيا تقوي يده ز به جهتيانسان ن يها شيگرا

گر ب ه هم راه   يد ين جهان و جهانيدر ا يانباريز يامدهاياند پتو ميرد، ي  قرار نگير صحيدر مس

پ نجم گذش ت       يدر مبناچنان که پست     يها شيش از اندازه به گرايتوجه بهمچنين، . آورد

 .رددا ميباز  ييواال را از شکوفا يها شيگرا

ن ي  ان ببرند  بلک ه در ا يادشده را از مي يها يکاست ييتنها انند بهتو مين ها انسانتک  تک( ع

 .اند گرانيد ياريازمند يامر ن

اس ت و   يض رور  يامرانسان  يت بعد معنويو ترب يزير که برنامه شود ميجه ين مبنا نتياز ا

 .رديد صورت گين بعد باينقاط ضعف ا يياز باع مقدمه، سنجش و شناسا

 

 ها از آن يريرپذيگر و تأثيانسان بر موجودات د يرگذاريتأث. 19

( ير م اد ي  و غ يا  م از م اد  )گر موج ودات  يو از د 5رگذاريعت تأثيانسان بر موجودات  الم طب

 ياي  گر گويک د يان و روابط آنان با يآدم ياجتما  يزندگهرچند گذرا به  ينگاه .ر استيرپذيتأث

ه، ين رابطة دوس و يا. رديذپ مي ريذارد و از آنان تأثگ مير ينو ان خود تأث آن است که انسان بر هم

اند به تو ميمثال، انسان  يبرا. خورد يز به چشم ميعت نيگر  الم طبيان انسان و موجودات ديم

ب ار   اني  ز ييام دها يان د پ تو ميز ين ها گلان رفتن جنيقابل، از مبپردازد  و در م ها گلب جنيتبر

د يآ مين به دست يم چنيات قرآن کرياز آ يا از دستههمچنين، . انسان داشته باشد يزندگ يبرا

»: شه در ا مال انسان دارندي، ريعيطب( به ظاهر) ياياز بال يکم برخ که دست

دار ي  ى مردم ان پد ها ها به سبب کرديتباهى در خشکى و در 5  

 يآدم   يرا ب ه رو  يانند باع رحم ت و برک ت اله    تو ميز يمان و  مل صال  نياچنان که   «شد

و اگ ر م ردم    4 »: نديبگشا

ن ب ر آن ان   ياز آس مان و زم    ه ا  برک ت ن ه  يزگارى کرده بودند، هر آيمان آورده و پرهيا ها يآباد

مانن د زلزل ه،   )از ح وادث ن اگوار    يش برخيدايز بر نقش گناهان در پيات نيدر روا. « ميگشاد مى

 يثيدر ح د چنان ک ه  د شده است  يکتأ( نيشيکردن معلومات پ ، و فراموشيماري، بيخشکسال

                                                                                                                                        

 .78، نحل. 1

 .نوشتار استاين  آن فراتر از مقصود گيو چگون بيعيانسان بر موجودات فراط يگذارثيرامکان تأ سيبرر . 

 يمس ر  يه ا  يبيمار، طيقح، مدن باراننيا، چون زلزله ثيرا حواد هيتبااين  مقصود از يي المه طباطبا. 41، روم.  

 (.196 192ص  ،16ج ، الميزان، ييطباطبا حسينمحمدسيد:  .ر) داند مي ييزجنگ و خونر و

 .96، ا راف. 4
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 1 »: ميخوان مين يچن (ص) امبر اکرمياز پ

شتر فراگرفت ه ب ود، از   يرا که پ يو اثر آن، دانش شود ميمرتکب  يگناه[ از بندگان خدا يا] بنده

ک ه   ي ي «خ دا »و « خود»افزون بر  يان گفت که آدمتو ميبا توجه به آنچه گذشت  .«برد ياد مي

 .دارد يناگسستن يا ز رابطهين« گريد يها انسان»و « عتيطب»، با اوستنندة يآفر

 يع  يو طب ي، جمع  ي، شبص  يبه چهار دس تة اله    يسالمت معنو يها خصن مبنا، شايابر 

 . شوند ميم يتقس

 

 بودن انسان ياجتماع. 21

 يع  يان ب ه ص ورت طب  ي  آدم. اس ت « ب الطبع  يم دن »و ب ه اص طالح    ياجتما  ينسان موجودا

 يو معن و  يم اد  يازه ا يانن د ن تو م ي ت ر   عي، بهتر و سرياجتما  ية زندگيکه در ساند ا تهفايدر

ب ه  ي ابي   دس ت ش به مبارزه برخاس ته و  ين گرايان و مکاتب با اياز اد يبرخ. ش را بر آورنديخو

ن ين مب  ي  ان ديش وا ياند  ام ا پ  از جامعه دانسته ينيگز را در گرو  زلت يمعنواز کماالت  يبرخ

ت ام ت مس لمان را در   ي  رهبان يک رده و تجل    ينه   يري  گ روان خود را از انزوا و گوشهياسالم پ

 5.اند دهيد« جهاد در راه خدا»

، بعد سالمت ر ابعاد به آن توجه داشتيد در کنار ساياز ابعاد سالمت، که با يکين مبنا، يابر 

د در کن ار  يگر است که بايد يها انسانک نوع از روابط فرد، روابط با يهمچنين، . است ياجتما 

ن نوع رابط ه  يدر ا يسالمت معنو يها خصعت در نظر گرفته شده، شايبا خود، خدا و طب ةرابط

 .ز لحاظ شودين

 

 به كمال حقيقييابي  دستنيازمندي انسان به وحي براي . 21

انسان  ييگذشت، کمال نهانان که چ. است يازمند وحين يقيبه کمال حقيابي  دست يراانسان ب

اکن ون  . اس ت  ياخ رو  يمقدمة زن دگ  يويدن يز زندگيبه خداوند متعال است و ن ياريقرع اخت

اند به همة آنچ ه در ق رع ب ه    تو ميم که انسان با  قل و دانش اند  خود نييافزا ين نکته را ميا

، خداون د  ياتياله يمبانبر اساس گر، يد ياز سو. ابديمؤثر است، دست  ياخروخداوند و سعادت 

را در نظر داشته و او را به خود وا نگذاشته  ينش انسان هدفيحکمت است و از آفر يمتعال دارا

ازمند اس ت ک ه بن دگان    ين ژهيو ييها فتبه کمال به معريابي  دست ين رو، انسان براياز ا. است

                                                                                                                                        

 .577 ص ،71، جبحار األنوار. 1

 (.115 ، ح171 ص ،8 ، جبحار األنوار) ... : ... (ص)  ن رسول اهلل. 5
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ات ق رآن  ي  از آ ياز برخ. رسانند يگران ميند و به دکن ميافت يدر يق وحيز طردة خداوند ايبرگز

 ييانس تند نارس ا  تو م ي نبودن د، م ردم    يامبران اله  ي  د که اگر پيآ مين به دست يز چنيم نيکر

ف راهم   يل  يش دليخ و  يمانيا يب يخود ببوانند و برا يمعرفت را سبب گمراه ي موم يابزارها

 1ً »: سازند

امبران، در ي  پ[  فرس تادن ]امبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند  ت ا ب راى م ردم، پ س از     يپ

ن ي  ز در اين (ع) امام رضا. «م استير و حکيناپذ حجّتى نباشد  و خدا شکست[ بهانه و]مقابل خدا 

فرمايد ميباره 

از آنج ا ک ه در    5 

شان رساند، وج ود   کامل به مصال طور   بهآنان، آنچه  ي[و استعدادها]روها ينش مردمان و نيآفر

برقرار  يم با ويو ارتباط مستق]ده شود يد[ به چشم ظاهر]دگار برتر از آن بود که ينداشت، و آفر

 يشود و امر و نه   يانجيم ها انسانان او و يمعصوم م يا دهن نبود که فرستايجز ا يا چاره[ گردد

 5.شان برسانديرا به ا ياله

. شود مياستفاده  يدر سالمت معنو ياثبات ضرورت التزام به دستورات وح ين مبنا براياز ا

 يات  ب ادات يامت و جزئيچون شناخت احوال ق ي، به اموريانسان به وح يازمندي  آنکه نيتوض

خ ود   يو اجتم ا   يد همة ا مال فردي  بلکه مؤمنان باشود مياز و روزه منحصر نخاص مانند نم

عت يرا از آورن دة ش ر   يين ا م ال ب ا کم ال نه ا    ي  رابط ة ا  يبسنجند و چگونگ يزان وحيرا با م

م ياز تع ال  ني از  ب ي ، خ ود را  ين س المت معن و  يتأم ين اساس، انسان مسلمان برايبر ا. نديبجو

 .نددا مين يانيوح

 

 او يها قابليت ةهم از استفاده به انسان يقيكمال حق يوابستگ .22

 ياتي  اله يآنچه در مبانر اساس ب. اوست يها قابليتانسان در گرو استفاده از همه  يقيکمال حق

از اس تعدادها و   ه يچ ي ک  ن، يبن ابرا . کن د  م ي ه وده ن يم اس ت و ک ار ب  يگذشت، خداون د حک   

به ک ار گرفت ه    يدرست ست و اگر بهي، لغو و گزاف ناند دهشکه در وجود انسان نهاده  ييها قابليت

به کمال يابي  دستکه  ين رو، کسانياز ا. او مؤثر خواهد بود يقيبه کمال حقيابي  دستشود، در 

نش ياند، از حکم ت نهفت ه در آف ر    پنداشته يز جنسيغرا يمثال، در گرو سرکوب يرا برا يقيحق

                                                                                                                                        
 .162، نساء. 1

 .41 ص ،11ج ، بحاراألنوار.  

  521   549ص ، التوحي د ، ص دوق : آمده اس ت  (ع) ياز امام صادق و امام مهدياي ديگر ن گوبيادو ، يردر منابع ز.  

 .574 575ص  ،44، جبحار األنوار
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ب ا خ ود    (ص) اس الم  يامبر گرامياز اصحاع پ يکه گروه ين اساس، هنگاميبر ا. اند دهيغفلت ورز

خ وش   يب و  يريها را به  ب ادت بپردازن د، از ب ه ک ارگ      هد کردند که روزها روزه بدارند و شب

 (ص) ب رس ول خ دا  ي  ن نهيبا ا 1ورزند، ينه بپوشند، و از خوردن گوشت خودداريزند، پشميبپره

 يه ر ک ه از س نت م ن رو    [ گردانده  و يمن رون کند، از سنت يهر که چن]»رو شدند که  روبه

 5.«ستيگرداند، از من ن

در رواب ط چهارگان ه    يط تع ال يدر گرو فراهم بودن شرا ين مبنا، سالمت معنويبا توجه به ا

 .رامون اوستيعت پيگر و طبيد يها انسانانسان با خداوند، خود، 

 

 او يقيانسان در كمال حق يها قابليتر رشد متناسب يتأث. 23

 يا توج ه ب ه مبن ا   ب. اوست يها قابليتانسان وابسته به رشد هماهنگ و متناسب  يقيکمال حق

 يمبتل ف انس ان اس ت و ب را     يه ا  قابليتانسان در گرو استفاده از همه  يقين، کمال حقيشيپ

رش د هماهن گ و   »اما نکتة درخ ور توج ه، ل زوم    . توجه داشتها  آن د به همهيبا يقيکمال حق

د خواه د  يناموزون پد ين صورت، انسانير ايست  در غها قابليتن استعدادها و يهمة ا« متناسب

مثال، اندازة سرش دو  ير کرد که برايتصو يزيآم او را به گونة طنز يان چهرة باطنتو ميآمد که 

 !گر باشديد يها برابر مجموع اندام

رواب ط چهارگان ه،    در يط تع ال ينه تنها در گرو فراهم بودن شرا ي، سالمت معنوبر اين مبنا

که امکان رشد هماهن گ انس ان را ب ه     يا گونهگر است، به يکديبا ها  آن بلکه در تعادل و تناسب

 .ط فراهم کنديدور از افراط و تفر

 

 دن به كماليوجود موانع در راه رس. 24

ش يگون اگون پ    ي، م وانع ن د دا ميش يخو يبرا يرا کمالها  آن که يدن به اموريرس ينسان براا

                                                                                                                                        

». ازندبيند يآن بودند که خود را از مرد يدر پ تياز اصحاع ح يت، برخيااز روا يا پارهبر اساس  .1

 (.558ص، 41، جبحار األنوار :. .ر. )«

 . 

و  ي د بگي ر روزه [ گ اه ]پس . بر شما دارد قيان حنت  جا(115 ص ،65 ، جبحار األنوار) 

و ، خ وابم  م ي م و خي ز  ميبه نماز بر [ نيز]  چرا که من کنيدم قيابه نماز [ گاه]و  بيدببوا[ گاه]  کنيدافطار [ گاه]

. نيس ت از م ن  ، گرداند يهر کس از سنت من رو پس. خورم مي، و گوشت و روغن کنم ميم و افطار گير ميروزه 

  114 ص، 79   ج114 ص، 67   ج118 ص، 56ج   565ص، 55ج   171ص، 8 ، جبحار األن وار  : .ن، رنيهمچ

 .75 ص، 91 ج
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 يبانيشمارد، همواره با رق يم ياندوز که کمال خود را در ثروت يمثال، کس يبرا. خود دارد يرو

ل مح دود ب ودن من ابع    يرورانند و   به دل پ مي ن خواسته را در سريز هميرو است که آنان ن به رو

. ن د ردا م ي از اه دافش ب از    يدن ب ه برخ   يگر   او را از رس يکديبا  ها هن خواستيثروت و تزاحم ا

چ ون   يدرون   يد بر موانعيبا( که باشد يا زهيبا هر انگ)به  لم و دانش يابي  دست يبراهمچنين، 

 ين گونه، کس ان يبه هم. غلبه کرد يمانند مشکالت اقتصاد يرونيب يز موانعي، و نيو تنبل يسست

رو  به رو ييها هنند، از درون و برون با وسوسدا ميخداوند  يچون بندگ يکه کمال خود را در امور

 .رددا ميشان باز  اهداف يريگ يها، آنان را از پ که دل سپردن به آن شوند مي

پرداخ ت، ت ا بت وان    ه ا   آن يبند ت و دستهيمعنو يموانع ارتقا ييد به شناساي، بابر اين مبنا

 .اقدام کردها  آن رفع يبرا

 

 ها قابليتها و  تيدر ظرف ها انسانتفاوت . 25

از  يب ا وج ود برخ وردار    ه ا  انس ان . گر تف اوت دارن د  يک د يبا  ها قابليتو ها  تيدر ظرف ها انسان

ه ا را   ن تف اوت ي  ا. دارن د  يمتف اوت  يه ا  قابلي ت ، استعدادها و (هشتم يمبنا)مشتر   يسرشت

. ک رد  يابي   ش ه يت و مراح ل رش د ر  يط، وراث ت، جنس   يگوناگون چون مح   يان در  واملتو مي

کننده  نييتع ينسان در هر مرحله از مراحل رشد، نقشا يها قابليت ييشکوفا ين، چگونگيهمچن

ت ي  ت و ظرفي  ز تف اوت قابل ي  ن يو معن و  ينيدر امور د. ت او در مراحل بعد دارديدر مقدار ظرف

ت ش ناخت  ي  مثال،  موماً کودکان همچون جوانان و بزرگساالن قابل يبرا. ان افراد وجود دارديم

ک ه در ش دت و    ياز   وامل  يک  يز ي  ن. صانه ندارن د نسبت به خداوند و انجام  بادات خال ي قالن

 . هاست تين تفاوت استعدادها و ظرفيمان مؤمنان مؤثر است، هميضعف معرفت و ا

ل آنک ه  ي  ان ب ه دل يعياز ش   ياز اصحاع امام صادق از گروه يکيکه  ين اساس، هنگاميبر ا

ن واکنش ام ام  يبا ا 1،جست يزاريد، بيد يمان خود ميمان آنان را فروتر از معرفت و ايمعرفت و ا

»را ي  م  زييبج و  يزاري  د از ش ما ب ي  ز باين باشد ما نيرو شد که اگر چن روبه

ده  يم ان را ب ه نردب ان   يا (ع) گ ر، ام ام  يد يتيدر روا. «ديم که شما نداريدار ييايما مزا 5  ...

»: همانند کردند و سپس افزودند يا پله

                                                                                                                                        

 »: س د ينو ميقسمت اين   يدر توض سيمجل ة الم. . 1

(ص)

 (.  1 ص ،   ، جبحار األنوار)«  

 . ، ح    ص ، ج ، لكافيا.  
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و  ي، ب ا نرم   يافتي  ت ر   نييپ ا  يا را در پله يکه کس يهنگام 1 

آن را ن دارد، او را  ک ه ت وان تحم ل     يخود باال آور  نه آنکه با نهادن ب ار  يمالطفت او را به سو

 .«[يو از پا انداز] يبشکن

د ب ه  ي  ت، باي  معنو يارتق ا  يب را  يزي  ر و برنام ه  ي، در س نجش س المت معن و   بر اين مبنا

 . دکران افراد مبتلف توجه يموجود م يها تفاوت

 

 انسان در برابر خدا يبندگ. 26

، تنها خداوند اس ت ک ه   ياتيهال ياز مبان 5    5و  5     5 يمبانر اساس ب. انسان بندة خداوند است

و  يم اد  يه ا  يي  ز ب ا هم ة دارا  ي  انس ان ن . هاس ت  آن يقيگر و مالک حقينندة موجودات ديآفر

ة ي  ن ه ما  ين بن دگ ي  ا 5.اوس ت کلمه، بن دة   يواقع ياش مملو  خداوند است و به معنا يمعنو

نشان افتب ار   نيتر   بزر ند  ا فتهايقت آن را دريکه حق يکسان ي، بلکه   برا يخجلت و شرمسار

»: کن د  مين با خدا نجوا يت را چنين واقعيهم (ع) يامام  ل. است ين ابزار آبرومنديو باالتر

ا، يخدا 5  

. ين افتبار مرا بس است که پروردگار من هس ت ياست که بندة تو هستم  و ا يفن  زت مرا کايا

از  ين همه، برخ  يبا ا. «يردا ميرم  پس مرا چنان قرار ده که دوست دا ميکه دوست  يتو چنان

را     يکه آدم  اند  هآن بر آمد يو در پ افتهيت را در نين  بوديقت ايمداران حق به اصطالح انسان

ب ه   4!ت بکش انند يخداوند برهانند و او را به پرس تش مق ام انس ان    يوغ بندگياز به گمان خود    

از » يم ار ياب د و ب ي م ي ت را دريقت انس ان يحق ياست که آدم ين نگرشينان، تنها با چنيگمان ا

 يق  ينن ده و مال ک حق  ينکه آن کس ک ه آفر يغافل از ا 2 کند ميش را درمان يخو« يگانگيخودب

خ دا را   6 »: ده گرفته اس ت ير واقع خود را نادرد، ديده بگيخود را ناد

                                                                                                                                        

 .   ص،  ج ، الكافي .1

ند و حق کن ميعمل  يبندگ ةفينكه همگان به وظياست؛ نه ا ينيتكو يبندگ اينجامقصود در  ا است،يدپچنان که  . 

 .ورندآ يمت را به جا يعبود

 . 0  ص ،   ، جبحار األنوار . 

4. See: Auguste Comte, Auguste Comte and Positivism: The Essential Writings, p.381-389; 448-

465 ; 484-485; 488- 491. 

اثب ات وج ود   ، (اس تار ي ر و)ک ي  در جان ه« يذهن بشر( نيفرافک)القاء  خداوند به مثابه»رباخ، يگ فويلودو:  .ر.  

 .548 555ص ، خداوند

 .19، حشر.  
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 .« شان ساخت فراموش کردند  پس خدا خودشان را فراموش

 نيا از .ابدي نمود خداوندي بندگ يد در  نوان کليدر بعد رفتار با ي، سالمت معنوبر اين مبنا

 .شود مي استفاده بعدي مبنا در نيهمچن مبنا

 

 گريت انسان در برابر خدا دربارة خود و همة موجودات ديمسئول. 27

از آنج ا ک ه انس ان بن دة     . گر مسئول اس ت يانسان در برابر خدا، دربارة خود و همة موجودات د

افت کرده و در يدر ين از مصدر وحيان ديشواياست که پ يخداوند است، مکلف به همة دستورات

ک ه   يدگاه مک اتب ي  و بر خ الف د  ياسالم يها هآموزبر اساس . ندا عت نهادهيکتاع و سنت به ود

« ي ي گرا تينس ب »و « ي ي فردگرا»چون  يرا در قالب اصول« يتفاوت يب»و « يگر يالابال»فرهنگ 

، ش ود  م ي گ ر جامع ه ص ادر    يک ه از اف راد د   ييند، انسان مسلمان از کن ار رفتاره ا  کن ميغ يتبل

ن ي  ا. ردازدپ   م ي  «از منک ر  ينه  »و « امر به معروف»ه ذرد و در حد توان خود بگ ميتفاوت ن يب

در چن ان ک ه   دتر اس ت   يبا فرد دارند، ش د  يتر کيوند نزديکه پ يت در ارتباط با کسانيمسئول

خود و خانوادة خود را  1 »: م آمده استيقرآن کر

 يک از م ا حت   يهر . «ديباشند، نگاه دار[ ها کافران و بت]مة آن مردم و سنگ يه را از آتشى که

. د در برابر خداون د پاس بگو باش د   يرد، بايده بگيرا نادها  آن دارد که اگر يفيز وظايدربارة خود ن

رون ي  ت انس ان ب يز از قلم رو مس ئول  ي  ن( ج ان  يا م از جاندار و ب)عت يگر  الم طبيموجودات د

به ره   ين مواه ب اله   ي  عت مقرر شده است، از ايکه در شر يقياند جز از طرتو ميو نستند و اين

و  5نديآ يدر نمه   که به شمار  ياله يها ت انسان در برابر همة نعمتيم بر مسئوليقرآن کر. ببرد

»: ورزد يد م  ين تأکي  چن   5اند گر نهانيد يآشکار و برخها  آن از يبرخ

 .«ديشو يها بازخواست م دربارة نعمت( امتيق)ن در آن روز يقيسپس به  4 

                                                                                                                                        

 ،75، جبحار األن وار ) : شده است که فرمود نيز روايت مبر اسالمپيااز . 6، يمتحر .1

نظ ر  زي ر  آنچ ه   ةشما درب ار  ةشما نگاهبان و همة   هم(21، ح 564 ص ،1ج ، ياللئال ي،  واليو االحسائ 58 ص

 .تيدشما است، مسئول هس

 .شمار کرد يدتوان  نمي، يدنعمت خداوند را برشمار[ هيدببوا]  و اگر (54، هيمابرا)  . 

 ي ا آ  (51، لقم ان )  . 

ه اى ظ اهر و    ن است، مسب ر شما ساخته و نعم ت ميها و آنچه را که در ز که خدا آنچه را که در آسمان يدا هيدند

  15  زخ رف،  62،   حج14و  15،   نحل55و  55، هيمابرا:  .ن، رنيتمام کرده است؟ همچباطن خود را بر شما 

 .15و  15، جاثيهو 

 .8، تکاثر . 
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اس ت  و تحق ق افع ال     ياري  ت انسان صرفاً در حوزة افع ال اخت يداست که مسئوليناگفته پ

ن هم ه، ف راهم   ي  ب ا ا . ش اس ت ينش و گ را ي، بييگذشت   وابسته به توانا چنان که     يارياخت

نمون ه، اگ ر پ در و م ادر را      يبرا. ز گاه بر  هدة افراد مسئول استيام کار نساختن مقدمات انج

را  يتين مس ئول يالزم است مقدمات انجام چن  ها  آن م، برين سالمت فرزندان دانستيمسئول تأم

ش دهند و موانع موجود ين باره افزاينش خود را در ايمثال، ب يدر حد توان   فراهم آورند  برا  

 .درا بر طرف سازن

ن و بهب ود س المت،   يت أم  يد ک ه ت الش ب را   ي  آ م ي جه به دس ت  ين نتيادشده اي ياز مبنا

هنگ ام  ) يگ ر يا نهاد صال  دي ياسالم ياگر حکومت يکه حت يا گونهاست  به  يهمگان يا فهيوظ

د ک ه  يکس را نش ا  چيرد، هيت را بر دوش بگين مسئوليا يبار اصل( ين حکومتيبرقرار نبودن چن

 يه ا  انس ان ت خود را در برابر خداوند دربارة سالمت خود و يتفاوت باشد و مسئول ين باره بيدر ا

ان در بح ث  وام ل و موان ع س المت،     تو مين مبنا يبا استفاده از اهمچنين، . گر فراموش کنديد

ن مبن ا، انس ان   يهمبر اساس همچنين، . ن کردييمبتلف را تع يت افراد و نهادهايمقدار مسئول

را ک ه در رواب ط چهارگان ه ب ا خ ود، خداون د،        ييه ا  تيست انواع مسئوليبا يم خود يتعال يبرا

 .رامون خود دارد به انجام رسانديعت پيگر و طبيد يها انسان

 

 انسان يو اكتساب ينيكرامت تکو. 28

ژه ي  و يگ اه يان موجودات جهان، انس ان جا ير مد. است يو اکتساب ينيکرامت تکو يانسان دارا

ت ر از   هوش مندتر و خ الق   ياز موج ودات  يا کنون نشانه خود، تا يظاهر يها هببشر در تجر. دارد

 يزن دگ  ين ک رة خ اک  ي  ان موجودات محسوس ک ه در ا يرسد در م يبه نظر م. افته استيخود ن

. ر اس ت يپ ذ  کمال نهايت بيقدرت تعقل و انتباع آگاهانه و  يند، تنها انسان است که داراکن مي

و در او از روح خود  1  ) نددا مي ياله يروح ياراز انسان را ديم نيقرآن کر

: ورزد يد م  ي  از موج ودات جه ان تأک   ياريآنان از بس يو بر کرامت فرزندان آدم و برتر( دميدم

فرزن دان آدم را   يب ه راس ت   و 5 »

گ اه  ين جايا. «ميديش برترى کامل ببشيدگان خويارى از آفريو آنان را بر بس... م، يگرامى داشت

ة فب ر و  ي  خ ود، ما  يد، به خ ود ينام« ينيکرامت تکو»ان آن را تو مينش که يژه در نظام آفريو

اند انس ان را فروت ر از   تو مي يحت ين مواهب الهينادرست از ا گيري بهرهمباهات نتواند بود  بلکه 

                                                                                                                                        

 .59،  ص، حجر. 1

 .71، اسراء.  
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»: ان قرار دهديچارپا

و در  1  

ى دارند که ب ا آن  يها دل[  چرا که. ]ميا دهيان را براى دوزخ آفريان و آدميارى از جن يقت، بسيحق

 ى دارند ک ه ب ا  يها نند، و گوشيب نمىها  آن کنند، و چشمانى دارند که با افت نمىيدر[ ق رايحقا]

تنه ا  . «ن د ا آن ان هم ان غ افالن   [ آرى. ]ترند ان بلکه گمراهياآنان همانند چهارپ. شنوند نمىها  آن

اس ت و  « يکرامت اکتساب»ش يدايگر، تقوا   است که سبب پ ير ديمان و  مل صال    و به تعب يا

 5 ال»: تر است ينزد خداوند گرام از آن داشته باشد، يشتريهر که بهرة ب

ر يانس ان را در مس    ين کرامت  يچن. «ن شماستيزگارتريشما نزد خداوند پرهترين  يهمانا گرام

»: ز راه بدان ندارنديرساند که فرشتگان مقرع ن يبه آنجا م يقرع اله

[  انته اى ]دو [  ط ول ]ق درِ   ب ه [  اش فاصله]تر شد  تا  کيک آمد و نزديسپس نزد 5 

 .«تر شد کيا نزدي کمان

ک ه مرب وط ب ه کرام ت      ييها يژگيو ييد با شناسايبا ي، در مبحث سالمت معنوبر اين مبنا

  .را فراهم ساخت يبه کرامت اکتسابيابي  دستنة ياند، زم انسان ينيتکو

 

 مباني ارزش شناختي: مبث پنجم
 يعمل يها ر بودن ارزش در دانشيپذ و اثبات يواقع. 1

 يبرا يکه به نحو شود مياطالق  يرزش به امورا. دارد ينيت  ي، واقعي مل يها زش در دانشار

ز ي  م، و نيآن را دارند که به دنب ال آن باش    يستگيکه شا يت اهدافياما مطلوب. ما مطلوع باشند

را  ها آن انتو ميجه، نيست، و در نتيا قرارداد نيقه ين اهداف، تابع دستور، سليوصول به ا يها هرا

 . ا افراد دانستيخاص فرد  يو وابسته به طرز تلق يذهن يامور

م و يت، اخ الق و تعل   يري، اقتص اد، حق وق، م د   يشناس ، روانيهمچون پزشک ييها در دانش

ق م ا،  ي  ق و  اليک ه ص رف نظ ر از س ال     ش وند  مين ييتع يبه  نوان اهداف واقع يت، اموريترب

تحق ق آن   يواقع   يه ا  هم، و در آن  لوم، دربارة راياشبها  آن آن را دارند که به دنبال يستگيشا

ان ب ا  ت و  ميها  ن دانشين، در ايبنابرا. شود ميق يها، تحق الزم و متناسب با آن ياهداف و ابزارها

                                                                                                                                        

 .179، ا راف .1

 .18، حجرات . 

ت ي ا آاي ن   س ير تفک ه ب ه    ي اتي از روا يکيدر . اشاره دارند (ص)ن معراج رسول خدايات به جرياآاين  .9   8، نجم . 

اگ ر  ( 585 ص ،18ج ، : خوانيم چنين مي ئيلاز زبان جبر، اند پرداخته

 .سوزم مي، شوم يکنزد شتيبه اندازه سر انگ
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ه اي واقع ي را    ع، ارزشما، با اه داف مطل و   يارياخت يامور، از جمله کارها يرابطة برخ يبررس

 .تعيين کرد

جه گرفت يرا نت يانسان يبودن ارزش سالمت و ارزش هدف متعال يواقعان تو مين مبنا، ياز ا

 .ن کردييتب ي، آن را با روش  قلياسالم يمبانبر اساس و 

 

 ييبه ارزش هدف نها يواقع يها همه ارزش يوابستگ. 2

نک ه  موم اً اه داف    يا توج ه ب ه ا  ب  . وابس ته اس ت   ييامور به ارزش هدف نها ةهم يارزش واقع

دن يرس   يبرا يا ، واسطهياني، و اهداف مدهند ميل يگر تشکيکديرا در طول  يا مطلوع، سلسله

ن ي  دن ب ه ا يرس ةکه مقدم ييکارها ةز هميو ن يانياهداف م ةبه اهداف باالتر هستند، ارزش هم

در واق ع،  . ش وند  م ي ن ي ي دارن د تع  ييکه در هدف مطلوع نها يرياهداف هستند، بر حسب تأث

ه هستند، که راه ما به يشب يينها يمقصد ين راه در حرکت به سويب ي، به شهرهايانياهداف م

 گر، ج ز ب ا حرک ت ب ه س مت     يبه اهداف ديابي  دستو  کند مي بور ها  آن گر ازياهداف د يسو

 ين اهداف به جه ت اه داف  يا يمند ارزشت و يپس مطلوب. ستيسر نيمها  آن دن بهيو رسها  آن

 . دستنيخود مطلوع ن يگر است، و به خوديد

سته ياست که شا يزينجا، چين نکته توجه داشت که مقصود از هدف در ايد به اينجا بايدر ا

 به دست آوردن آن ت الش کنن د، ن ه آنچ ه     ياست اشباصْ آن را مطلوع خود قرار دهند و برا

را ممک ن  ي  ز ند کن ميبه دست آوردنش تالش  يافراد مطلوع است، و در  مل، برا يبالفعل برا

ا ب ه  ي  دست آوردن آن اش تباه کنن د    ا راه بهيسته يص مطلوع شايشباص در تشبا ياست برخ

س ت  يز آن را ناشاي  باش ند ک ه خ ود ن    يمزاحم، در  مل، به دنبال اهداف يها هزيجهت غلبه انگ

 . ننددا مي

به ها  آن ست و ارزشين يير ابعاد، هدف نهايجه گرفت که سالمت سايان نتتو مين مبنا، ياز ا

سنجش س المت   ين مبنا، برايبا توجه به اهمچنين، . انسان است يمعنو ير ارتقار ديجهت تأث

رد و هم ه  ي  ق رار گ  ييس ته اس ت ه دف نه ا    يد ابت دا آنچ ه شا  ي  ت، باي  معنو يو ارتقا يمعنو

 وامل و موان ع   يابين، ارزيهمچن. دشون ييآن تعبر اساس  يسنجش سالمت معنو يها خصشا

 .رديصورت گ يياهدف نهبر اساس د يبا يسالمت معنو

 

 ؛ قرب به خداوندييهدف نها. 3

، انسان ذات اً ب ه   يختشنا انسان يمبانر اساس ب. است( قرع به خداوند)، کمال انسان ييهدف نها

ن مرتب ة کم ال   ياسالم، برتر يشناخت يهست يمبانبر اساس ز ين. طلب است دنبال کمال و کمال
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انس ان در   يق  يدگاه اس الم، کم ال حق  ي  دبر اس اس  ، بدين ترتيب. ، خداوند متعال استيهست

س ته  يک ه شا  ييگر، هدف مطلوع نه ا يبه  بارت د. استشتر به خداوند يک شدن هر چه بينزد

دن به يرس يانسان برا يارياخت يکارها ةرند و هميآن قرار گ يگر در راستاياهداف د ةاست هم

 .ابند، قرع به خداوند استيآن سامان 

و  ه ا  خصش ا  ة، قرع به خداوند است و هم  يسالمت معنو ير اصلاين مبنا، معيبا توجه به ا

 .ن شوندييتع يار اصلين معيابر اساس د يبا ها هيگو

 

 گرير بودن ارزش امور ديو متغ يثابت و مطلق بودن اصول ارزش. 4

رش ان در ه دف   ير و وابس ته ب ه تأث  ير امور، متغيثابت و مطلق هستند و ارزش سا ياصول ارزش

در حقيق ت  ک ه   ي، همه امور(قرع به خدا) ييل هدف نهايت اصيتوجه به مطلوب اب. است يينها

آنچه گفته شد، بنا بر  را،يز. خواهند بود مند ارزشبدون استثنا  شوند ميموجب تقرع به خداوند 

 .گر وابسته به ارزش قرع به خداستيارزش همه امور د

ثاب ت و مطل ق در    يم ب ه اص ول  يانت و  م ي م، يري  مرتبة قرع به خدا را در نظر بگ يژگياگر و

قت وج ود خ ود و   ي، حقيو وصول به مقام قرع اله يقيانسان با تکامل حق. ميابيها دست  ارزش

از او  يچ جهت  يب ه خداون د هس تند، و در ه      يازمندين فقر و نيز همه مبلوقات خدا را که  ين

که هر  شود ميجه ي، نتن امرياز ا. ابدي مي يو شهود يو با  لم حضور يروشن بهستند، يمستقل ن

هم ه   يبرساند، همواره و برا يا آگاهانه ين شهود و  لم حضوريکه بتواند انسان را به چن يزيچ

 ةدن او در هم  يخداوند و تنها مستقل د يگانگيا تقاد به )د يتوح ،پس. است مند ارزش ها انسان

ت، خوف و رج ا، ک ه در   ت، رضا، توکل، محبيد در  بوديمراتب آن، از جمله توح ة، در هم(امور

 .دارداست، ارزش ثابت و مطلق  يانسان يقيل حقيفضا ةبه هميابي  دستواقع، مستلزم 

و  ييبه هدف نهايابي  دستانند در تو ميخاص  يطي، تنها در شرايانياز اهداف م ياريبس ،اما

محدود به  ست، بلکهين امور، ثابت و مطلق نير مثبت داشته باشند و ارزش ايقرع به خداوند تأث

ام رار مع اش، کم ک ب ه      يک ه ب را   يمث ال، کس ب درآم د در ص ورت     يبرا. ط استيهمان شرا

ت او ص ورت  يمش روع و م ورد رض ا    يه ا  روشت خداوند و با يجلب رضادر نهايت ازمندان و ين

تکبّ ر،   وي فبرفروش صرف،ي ماد رفاه هدف با است  اما چنانچه مند ارزشمطلوع و  يرد، امريگ

ض د ارزش ب ه ش مار     يست ک ه ام ر  ين مند ارزش تنها نه رد،يگ نامشروع صورت ياه روشا با ي

 .رود يم

ش از يا جامعه ب  يفرد  يبراها  آن گر بيکه آثار تبر ييها روشاستفاده از ابزارها و  ،نيهمچن

ها  آن آثار مثبت، استفاده از يان با استناد به برختو ميست و نين مند ارزش، هاست آنآثار مثبت 
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چ يکه ب ه ه   دارد بر جسم و روان فرد  يبي، چنان آثار تبرييمثال، خودارضا يراب. ز کرديجورا ت

 1.ز کرديتجو يروان يها يماريب ياصالح و درمان برخ يبرا يان آن را به  نوان روشتو ميوجه ن

 يه ا  هت که گاه به  نوان مؤلفيو رضا يد، شاديمانند آرامش، ام ين مبنا، اموريبا توجه به ا

س تند و  ين من د  ارزشمطل ق  ط ور    بهج و يرا يمعنا ، بهشوند ميبرشمرده  يسالمت معنو ياصل

عت اس الم  يکه ب ا ش ر   ييها روشهمچنين، . باشند يسالمت معنو يقيحق يها هانند مؤلفتو مين

 .باشند يسالمت معنو ةکنند نيانند تأمتو ميناسازگارند ن

 

 گريد يها مراتب داشتن ارزش. 5

 يزي، هر چ(قرع به خدا) ييبجز هدف نها. مراتب است يگر دارايارزش امور د ،ييبجز هدف نها

زان که از يتر خواهد بود و به هر ممند ارزشن هدف داشته باشد، يل به ايتر در ن فزون يريکه تأث

گ ر  ي، ارزش ام ور د ب دين ترتي ب  . رديگ مي يز کاستين هدف کاسته شود، ارزش آن نير در ايتأث

 .داردضعف و مراتب مبتلف دت و ، شييبجز هدف نها

ن يقرع ب ه خ دا ت أم    ةن درجيت که در باالتريمعنو ةن مرتبين مبنا، بجز باالتريبا توجه به ا

ت در نظ ر گرف ت، و متناس ب ب ا ه ر مرتب ه از       ي  معنو يز ب را يگر نيد يان مراتبتو مي، شود مي

 ييه ا  خص، ش ا يسنجش س المت معن و   يرفت و برايرا پذ ياز سالمت معنو يا ت درجهيمعنو

زان ي  ان مت و  م ي  ييه ا  هي  گو ي، ب ا طراح   ب دين ترتي ب  . گوناگوني دارندن کرد که مراتب ييتع

 .کرد يگير اندازهرا  يسالمت معنو يها خصفرد از شا يبرخوردار

 

 در ارزش آن ياريت و نوع كار اختير نيتأث. 6

گذش ته، ارزش ک ار    يه مب ان ا توجه ب  ب. ت فا ل استيوابسته به نوع کار و ن ياريارزش کار اخت

ر ه م وابس ته ب ه    ين تأثيا. شود مين ييتع يير آن در وصول به هدف نهاي، بر حسب تأثيارياخت

 يک سو، ب را يرا، از يت ما از انجام دادن آن کار زيم و هم به نيکن ميکه انتباع است  ينوع کار

از  يک  ين، ن وع ک ار   يابراان از هر نوع کار بهره گرف ت و بن   تو ميمشبص، ن يا جهيدن به نتيرس

با خواست فا  ل انج ام    ياريگر، کار اختيد يماست، و از سو ين کنندة ارزش کارهايي وامل تع

ن ي  از ا. زه داش ته باش د  ي  انجام دادن آن کار انگ يابد که فا ل، براي ميادامه  ييو تا جا شود مي
                                                                                                                                        

ني ز   پ س از م ر    ،از آن تر مهمو  گين زندياتا پا، روش و مانند آن،  مليک  ممکن است آثار ينکهبا توجه به ا .1

و احک ام   ،نيس ت  ميس ر  تجرب ه  ل ي  ق يقاز طر، امور مزبور فيمنيا  آثار مثبت ةهم بيصتش، ادامه داشته باشد

ب ه  ، بيش تر  ض ي  تو يب را . آث ار اس ت  اين  نديبرآ ةدهند است، نشاناستوار  قعيوا مفاسد و مصال  که بر يعتشر

 .کنيدمراجعه  ختيشنا ارزش نينهم از مبا يمبنا
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خ اص س وق    يفهستند ک ه فا  ل را ب ه س مت ه د      ييرويهمچون ن يدرون يها هزيجهت، انگ

و  نشي  ، بب دين ترتي ب  ش اوس ت و  ينش و گ را ير بيفا ل، خودْ تحت تأث ةزيالبته انگ. دهند مي

 ينکه فرد با انج ام دادن ک ار  ين، ايبنابرا. ن هدف مورد نظر او دخالت دارندييش فرد، در تعيگرا

ت ي  نهادر دارد ک ه او   يابد،  الوه ب ر ن وع ک ار، بس تگ    ي ميدست  يا جهين به چه نتياز نوع مع

ارزش  ،پس. دهد ميآن کار را انجام  يچه هدف يرا قصد کرده است و برا يا جهيوصول به چه نت

 .ت فا ل آن استيوابسته به نوع کار و ن ياريکار اخت

 دادن فرد از انج ام  ةزيد نوع رفتارها و هم انگي، هم باي، در سنجش سالمت معنوبر اين مبنا

دش وارتر از س نجش خ ود     ه ا  هزي  رس د س نجش انگ   يم  ب ه نظ ر    ،البت ه . کارها سنجش شود

 .رفتارهاست

 

 ها انتخاب معقول در تزاحم ارزش. 7

 ين، ارزش کارهايشيپ يبا توجه به مبان. در امور متزاحم، ارزش برتر، مال  انتباع معقول است

در  گر، با توجه به وجود تزاحميد ياز سو. رشان در قرع به خداونديوابسته است به تأث يارياخت

ت زاحم رخ ده د     يارياخت يان کارهاي، ممکن است م(يشناخت يچهارم هست يمبنا) الم ماده 

ان ي  وج ود ت زاحم م  . را بتوان ب ا ه م انج ام داد    مند ارزش يکارها ةست که همين نيچن يعني

با توجه ب ه  . ميگونه موارد، دست به انتباع بزن نيسازد که در ا ير مي، ما را ناگزيارياخت يکارها

، آنچ ه م ال    من د  ارزش، در موارد تزاحمِ ام ور  ييگر بجز هدف نهايراتب داشتن ارزش امور دم

 .ست، درنظرگرفتن ارزش برتر استا معقول انتباع

 يش تر يم ک ه ارزش ب ي  ده  يرا ترج يزيد همواره چيها، با گر، در تزاحم ارزشيبه  بارت د

ن متضمن آن است که ين نکته همچنيا. ا مقدم داشتن اهم بر مهميتر،  نش خوعيگز يعنيدارد 

دف ع   يعن  ين ي  دادن بد، معقول است، و ايم، ترجيان بد و بدتر بودير از انتباع ميچنانچه ناگز

دو ک ار مت زاحم از جه ت ارزش،     ين مال ، در صورت تساويروشن است که با ا. افسد به فاسد

 .معقول استها  آن ک ازيانتباع هر

زاحم ب ا کم ال و   ت  ص امور مي، تشبيمهم سالمت معنو يها خصن مبنا، از شايبا توجه به ا

 .ش استين گرايمتناسب با ا ييو انتباع رفتارها يشتر به تعاليش بيانسان، گرا يقيحق يتعال

 

 حد نصاب ارزش. 8

، يش ناخت  ارزش يمب ان  يا اس تفاده از برخ   ب  . ن اس ت ي  م ان ب ه اص ول د   يحد نص اع ارزش، ا 

مان به پروردگار، يتنها با ا ييدن به هدف نهايان نشان داد که رسوت مي، ياتيو اله يختشنا انسان
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م، و يابي   م ي خود دس ت   يفر رفتارهاياو، به پاداش و ک ينکه با بازگشت به سويبه ا يو باور قلب

ل متع ا  يدن به هدف مطلوع را از ط رف خ دا  يو رس ي  زندگيکه راه صح يمان به کسانيز اين

 .استممکن ، دهند مينشان 

 ييها ب ه ارزش ه دف نه ا    ارزش ةهم: ن قرار هستنديمورد استفاده از ا يشناخت ارزش يمبان

ت در ارزش ک ار  ي    و ن(س وم  يمبن ا )ق رع ب ه خداس ت     يي  هدف نه ا (دوم يمبنا)اند  هوابست

دگاه اس الم، ک ار   ي  ک ه در د  ش ود  ميجه ين سه مبنا نتياز ا(. ششم يمبنا)ر دارد يتأث يارياخت

ام ا  . ت قرع ب ه خداون د انج ام ش ود    يکه به ن شود مي يتلق مند ارزش يرتتنها در صو يارياخت

ر است که ف رد ب ه وج ود خداون د ا تق اد      يپذ امکان يتنها در صورت يتين نيروشن است که چن

 . داشته باشد( مانيا) يقلب

دان ي  انس ان، مرب وط ب ه روح جاو    يق  ي، کمال حقيختشنا انسان يمبانبر اساس ن، يهمچن

ت در ارزش ک ار  ي  ر نيت أث بر اساس (. سوم و چهارم يمبنا)ماند  يم ياز مر  باقاوست که پس 

آن،  يپ س از م ر  و ج اودانگ    يزن دگ  يمان به بق ا ين کمال، بدون ايبه ايابي  دست، يارياخت

ت يازمند هدايافتن راه کمال خود، ني ي، انسان براياتياله يمبانبر اساس ز ين .ممکن نبواهد بود

مان يت اين راه هدايکه به ا ين، کسيبنابرا(. ازدهمي يمبنا)ا است يا واسطة انبخداوند ب يعيتشر

 .را تشبيص دهد تا آن را بپيمايد اند در اکثر موارد، راه کمالتو ميندارد، ن

ک ه   ييو کاره ا اس ت  ن ي  مان به اص ول د يدگاه اسالم، اي، حد نصاع ارزش از دبدين ترتيب

ک شدن به حد نصاع ارزش باش ند،  يساز نزد نهيانند زمتو ميرند، تنها يگ ميمان صورت يبدون ا

 .ستنديبرخوردار ن يو ذات يقيخود، از ارزش حق يوگرنه به خود

، را ندارد ين حق و ا تقاد به آن، فرد حد نصاع سالمت معنويص دي، بدون تشببر اين مبنا

 .ردار باشداز سالمت برخو ينسبطور   به يو اجتما  ي، روانيجسم يها يژگيهرچند در و

 

 ارزش صيتشخراه . 9

ص ارزش يز تش ب ي  و ن من د  ارزشص ام ور  يتشب .است يص ارزش،  قل، تجربه و وحيراه تشب

ک ه موض وع ارزش،    يدر م وارد  يعن  يس ر اس ت    ياز راه  ق ل م  يکل   يبرت ر، تنه ا در م وارد   

الص در است  مانند ارزش  بادت خداون د، اخ    يقيل به کمال حقير مثبت در نيدهندة تأث نشان

ر يص ت أث ين، تش ب ياز  ناو يدر برخ ،اما. ر کماليگران در مسيت دياو،  دالت، و ترب يکارها برا

م ؤثر در   يه ا  روشانند تو مي يمثال،  لوم تجرب يبرا. است يات  مليدر کمال، وابسته به تجرب

ن منوط ب ه آ  ها روشن يا يمند ارزشص يتشب ،البته. ن کننديمع يرا تا حدود يسالمت جسم

 . انسان ندارند يقيدر کمال حق يمنف يريم در مجموع، تأثياست که بدان
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که بر افعال خاص داللت دارن د   يني ناوبيشتر ن است که در يم ايد کنيد بر آن تأکيآنچه با

از آن را ثاب ت   يز مص داق ي  ست، و تجربه نين يم با کمال انسانيمستق ةرابط يايو خود  نوان گو

ن ي  در ا. اس ت  ين  يو متون د ياله يکارها رجوع به وح يمند ارزشص ي، تنها راه تشبکند مين

 يبه سو يقيحق يها هخداوند، را يعيت تشريگذشت، هدا ياتياله يکه در مبان گونه همانموارد، 

ب ر اس اس   و ن کاره ا  ي  در تزاحم اهمچنين، . (ازدهمي يمبنا) دهند ميکمال را به انسان نشان 

 ي م وم  يه ا  خصاز ش ا  يک  ي، دين ترتيبب. را تشبيص داد ان ارزش برترتو مي ين وحيمضام

 .از دستورات اسالم است يرويبه پ ي، التزام  مليسالمت معنو

 

 اسالمي مبانيبر اساس  معنوي سالمت تعريف.  5
سالمت معنوي وضعيتي است داراي مراتب : گفتان تو ميکور، مباني مذبر اساس اکنون 

ي ها يها و تواناي ها، گرايش ي فرد، بينشها قابليتها و  گوناگون که در آن، متناسب با ظرفيت

ي که همه ا گونهباشد، به  الزم براي تعالي روح که همان تقرع به خداي متعال است فراهم مي

و  شوند ميکار گرفته  هتعادل، در جهت هدف کلي مزبور بهماهنگ و مطور   بهامکانات دروني 

نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبيعت ظهور ها  آن رفتارهاي اختياري دروني و بيروني متناسب با

 .ابندي مي

 

 يمعنو سالمت يها يژگيو. 1
 :در نظر گرفت يسالمت معنو ير را برايز يها يژگيان وتو ميف فوق، يبا توجه به تعر

در فرد و حاصل فراهم  يت خاصيوضع يسالمت معنو: يبودن سالمت معنو تْيوضع (2ـ1

 يابيسنجش و ارز يبرا يسالمت معنو يها خصن شاييتع. ط گوناگون استيبودن شرا

 .قوت و ضعف آن الزم است ييت و شناساين وضعيزان حصول ايم

 کهاگون درجات گوناست و ذومراتب  يامر يسالمت معنو: يمراتب داشتن سالمت معنو (2ـ2

 .يخاص فرد يها تيمراحل رشد، و ظرف ي موم يها قابليتوابسته است به 

 يزندگ يهدف واال يط الزم را برايشرا يسالمت معنو: يبودن سالمت معنو يرو به تعال (2ـ3

 .کند ميمتعال است فراهم  يانسان که تقرع به خدا يقيحق يو تعال

سه  نصر مزبور که از : يسالمت معنودر  ييش و تواناينش، گرايب يها ساحتوجود  (2ـ4

هستند، همراه با فراهم شدن امکان انتباع در مراحل رشد، از بدو  ياريفعل اخت يمباد

 يا منفير مثبت يانسان تأث يکرد متعاليانند در روتو ميآن در مراحل بعد،  ةتولد و توسع

 يو فطر ياکتسابر يش غينش و گرايخداوند متعال از بدو تولد، ب ،البته. داشته باشند
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را فراهم  يحرکت به سمت تعال يه براياول ييد را در انسان قرار داده، تواناينسبت به توح

انند در قوت و تو ميش از تولد در انسان فراهم آمده يکه پ ييها هنيکرده است، گرچه زم

ا انحراف از آن کمک ير فطرت ير داشته و سپس، به حرکت در مسيتأث ين مباديضعف ا

 .کنند

با امکان  يسالمت معنو: يامکانات درون ةهم يهماهنگ ةيدر سا يحصول سالمت معنو (2ـ5

مقصود . شود ميحاصل  اد شديدر جهت هدف  يامکانات درون ةهمو هماهنگي  يريبکارگ

به سالمت به طور مستقيم است که  يينجا، همه قوا و استعدادهايدر ا ياز امکانات درون

مربوط به شناخت هدف و  يذهن يقوا و استعدادها شامل قوا نيا. شوند ميمربوط  يمعنو

از آنچه با آن منافات  ين امور و دوريش به ايمربوط به گرا ي اطف يانسان، قوا يراه تعال

و  شود ميانسان  يکه موجب تعالاست  ييو انتباع کارها يريگ ميتصم ةز قويدارد، و ن

ن معناست که ين قوا بديا يهماهنگ. که با آن منافات دارداست  ييز از کارهايپره

ندشان حرکت به سمت يمتعادل باشند که برا يا گونهبه  ها ييها و توانا شيها، گرا نشيب

انسان را نامتعادل کرده، از ها  آن ناموزون يريانسان باشد، نه آنکه بکارگ يقيکمال حق

ا غلبه يغضب خدا  ايتمرکز بر شناخت صفت رحمت چنان که بازدارد،  يقيحق يتعال

انسان از حرکت در  ياند موجب بازدارندگتو مي کس، ه ا بيد به او يترس از خدا بر ام

 ييا خودگراينامتناسب و نامتعادل محبت و نفرت،  يريا بکارگيباشد،  ي  تعاليصح ريمس

 .داشته باشد ينامطلوب يامدهاياند پتو مي ييگرگرايو د

و  يدرون يارياخت يانتباع، در رفتارهابا فراهم شدن امکان  يسالمت معنو يتجل (2ـ6

نش، يگانه ب سه يمباد ةجياست که نت يي، رفتارهايارياخت يمقصود از رفتارها: يرونيب

. کرد يابيز ارزيمزبور را ن يان مبادتو ميها،  آن يابياست و با ارز ييش و توانايگرا

م يکردن، تصم، مانند فکر يا جوانحي يدرون يمزبور به دو دسته رفتارها يرفتارها

، مانند يا جوارحي يرونيب يمان آوردن، و رفتارهاي  دادن و ايمان شدن، ترجيگرفتن، پش

گران، قابل يت حقوق ديکردن و ر ا يدرد ا همينماز خواندن، انفاق کردن، ابراز محبت 

 .م استيتقس

 يتارهارف: يعيو طب ي، اجتما ي، فردياله ةچهارگان يها ساحتبا  يارتباط سالمت معنو (2ـ7

م يرون خود تقسينسبت به خود و ب ييبه رفتارها يمنطق يميان با تقستو ميانسان را 

عت و ير موجودات  الم طبيگر، سايد يها انساننسبت به  ييدوم، به رفتارها ةدست. کرد

ش و ينش، گرايم، بيگفتچنان که ن رفتارها يا يمباد. م استيعت قابل تقسيفراطب

، ي، فردياله ةچهارگان يها ساحت، در يس، سالمت معنون اسايبر ا. است ييتوانا
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 در يکرد متعالي، از جهت روييش و تواناينش، گرايو از سه منظر ب يعيو طب ياجتما 

است که در  ييدر رفتارهاها  آن ةاست و البته ظهور هم يابيو ارز يقابل بررسها  آن

 .ندکن مي يچهارگانه تجل يها ساحت

 

 يمعنو سالمت يها هيگو و مستندات ،ها خصشا ،ها همؤلف. 6
د در ابتدا ين منظور بايبد ياسيساخت مق يم، برايداشت يکه از سالمت معنو يفيبا توجه به تعر

ها و  شيها، گرا نشيببر اساس مؤلفه  15نجا به يم که در ايکن ين سازه را طراحيا يها همؤلف

هر مؤلفه . ميرس يم يعيو طب ي، اجتما ي، فرديچهارگانه اله يها ساحتفرد در  يرفتارها

ات و يمربوط، به آ يها خصاس و شايمق يها همؤلف يبرا. دارد يگير اندازه يبرا ييها خصشا

سنجش  ييها هيا گوي هيز با گويهر شاخص ن. ن استناد شده استياز ائمه معصوم ياتيروا

 ينظر»، «موافقم»، «قمکامالً مواف»: اند از  بارتکه دارند نه يپنج گز ها هيک از گوي هر. شود مي

، تالش شده است ياس سالمت معنويدر ساخت مق. «کامالً مبالفم»و « مبالفم»، «ندارم

 يبرا. رنديخود را اندازه بگ يها خصشوند که مجمو اً همه ابعاد شا يطراح يا گونه به ها هيگو

نش يب» ةمؤلف از« ر موجوداتياو با سا ةشناخت خداوند و رابط»شاخص  يگير اندازه يمثال، برا

اصل وجود  ةزان شناخت فرد را درباريتا م اند شده يطراح يمتنو  يها هي، گو«در ارتباط با خدا

 ينيت تکوينبودن، حکمت، قدرت، ربوب يماد د،ين صفات او مانند توحيتر مهمخداوند متعال و 

جدول . نشان دهند يت و محبت الهيموجودات،  نا يها يازمندين نيت، تأمي، خالقيعيو تشر

 يها خصمربوط به هر شاخص و شا يها هيهد که مجموع گود ميرا نشان  يجدول ير طرح کليز

ن يمه ايجدول کامل در ضم. هدد ميگانه را با مستندات خود نشان  15 يها همربوط به مؤلف

 . پژوهش خواهد آمد

ام شده و انج ين آزمون با نظر کارشناسان حوزويا يدرون يمحتوا ييقابل ذکر است که روا

ن پژوهش يا ةخارج از حوز، جامعه و گروه نمونه يآن با اجرا بر رو يابي، هنجاريمرحلة بعد

 .است

 

 ها هيگو مستندات ها خصشا ها همؤلف فيرد

    نش در ارتباط با خدايب 1

    ش در ارتباط با خدايگرا 5

    رفتار در ارتباط با خدا 5

    نش در ارتباط با فرديب 4
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    ارتباط با فرد ش دريگرا 2

    رفتار در ارتباط با فرد 6

    نش در ارتباط با اجتماعيب 7

    ش در ارتباط با اجتماعيگرا 8

    رفتار در ارتباط با اجتماع 9

    عتينش در ارتباط با طبيب 11

    عتيش در ارتباط با طبيگرا 11

    عتيرفتار در ارتباط با طب 15

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم فصل

 سالمت معنوي در قرآن و حديث
 

 

 سالمت معنوی در ارتباط با خدا های شاخصو  مبنا. 1
،  نهایهت اتهت   نهایت با صفات کمالیهه بهی   که وجود مطلق و بی «اهلل»ارتباط با حقیقتی به نام 

ارتبهاط  نه تنها . دشفراحس میسر نخواهد  به و باور «ایمان به غیب»جز از طریق  ها انسان برای

بلکه ایمان به هر امر خارج از حهوز    ،ممکن اتتلقی که شناخت ذات او برای بشر نابا وجود مط

ایمان به فرشهتاان، ایمهان بهه     کریم  قرآن .شود نوعی ایمان بهه غیب محسوب می یحواس بشر

 نهد ک پیشهین را از ماهادیق ایمهان بهه غیهب ممرفهی مهی        یجهان پس از مرگ و ایمان به انبیا

ایمان هیچ یه  از  این ایمان به غیب زیربنای ارتباط با خالق هستی اتت و بدون  .(341:اعراف)

  .یابد گانه تحقق نمی های ته حوز تالمت ممنوی در ارتباط با خدا در  های شاخص

 

 ایمان به غیب و هدایت
کند و با عباراتی  مستقیمی برقرار می ةمیان تحقق هدایت الهی و ایمان به غیب رابط کریم  قرآن

یهازدهم تهور     ةدر آیه  .کشهد  این حقیقت را بهه ر  مهی  « »دهند نظیر  که ممنی انحاار می

دادن تو تنها کسی را تودمند اتت که کتاب حق را پیروی کنهد و    بیم» :فرماید مبارکه یس می

                                                                                                                                         

.   
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  «.د ارزو مهدد   بهه آمهرزو و پاداشهی پهر    [ ین کسی راچن. ]از خدای رحمان در نهان بترتد

مراد از خشیت رحمان به غیب، خشهیت از  »: کند گونه ممنا می غیب را این ةی واژیطباطبا ةعالم

  .«خدا در عالم ماد  یمنی در پس پرد  مادیت اتت، قبل از آن که با قیامت مکشوف گردد

توان نتیجهه گرفهت کهه     اتت، میقائل در خاوص ایمان به غیب  کریم  قرآناز اهمیتی که 

غیب به عنوان زیربنای ارتباط انسان بها خهدا نقهس بسهیار مهمهی در ورود انسهان بهه         ایمان به

 . داد  شد  قرآن، برای رتیدن به تمادت جاویدان دارد ةتالمت وعد های را 

نخسهتین   .حائز اهمیت اتهت  بسیارایمان به غیب در تغییر نارو انسان و باورهای او تأثیر 

ذههن و رو  و قلهب    ةگرایی و باز نمودن دریچ از جمود ماد اثری که ایمان به غیب دارد، خروج 

وارد تهوم تهور  بقهر      ةطور که در توضیح آیه  همان ؛انتهای آفرینس اتت های بی انسان به افق

 .، مفهوم ایمان به غیب، ایمان به آن چیزی اتت که ماورای حس و ممرفهت حسهی اتهت   شد  

انسان به قدرت ادراک عقلی بشهر و  دادن  با طر  مسأله ایمان به غیب به دنبال توجه کریم  قرآن

افق جهان مادی که جهان مشهود از طریق حهواس بشهری    از ابزارهای ادراکی اتت که انسان را

. شهود  پوشید  از حواس بشر اتت رهنمون مهی که اتت به توی درک و اعتراف به ابماد هستی 

 . ، گذر از عالم حیوانی و ورود به حوز  عالم انسانی اتتآن و گرویدن به ان به غیب و باورایم

خهدای متمهال    ؛کسی که ایمان به غیب ندارد گویا از عالم حیوانی فراتر نرفته اتت ،بنابراین

کنند بهه حیهوان تشهبیه     در قرآن کسانی را که از اتتمدادهای خدادادی در ممرفت اتتفاد  نمی

   .فرماید می

 

 و نگرش سالمت معنوی در حوزه شناخت های صشاخ. 2
 توحید و خداشناسی: مبحث اول

شهناخت، توحیهد و    ناهرو و  ةنخستین شاخص تهالمت ممنهوی در ارتبهاط بها خهدا در حهوز      

فرایند هدایت  درکند که  توجه به آیات کریمه خوانند  را متوجه این نکته می .خداشناتی اتت

شود این  تؤالی که در  اینجا مطر  می .اتاس و پایه اتتقرآنی، دعوت به خداشناتی و توحید 

خداشناتی و توحیهد چهه   و  تالمت ممنوی اتت  شاخصتوحید و خداشناتی  چاونهاتت که 

با نااهی گهذرا  نخست باید  ها پرتسبرای پاتخ به این  دارد؟ ها انسانتاثیری بر تالمت ممنوی 
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 .کردخداتت توجه  در مقام ممرفیکه به آیاتی 

 

 معرفی خدای متعال و صفات او : فتار اولگ

خدای قرآن چاونه خدایی اتت؟ اینکه و  نارو قرآن به خداشناتی و توحیدشدن   برای روشن

اعتقاد به این خهدا چهه آثهاری دارد؟ و چاونهه      رابطه او با انسان چاونه اتت؟ چه صفاتی دارد؟

 های پرتسین آیات پاتخاوی عامل تالمت ممنوی اتت توجه به اخداشناتی و توحید قرآنی 

  (5:زخرف)  (33:روم) (15:فرقان) (41:نور) (13:ابراهیم)  (303:انمام)  (31:انمام) .فوق اتت

  (311:بقر )   (31:مائد )   (331-334: طه)   (33:رعد)  (331:بقر )  (4:حدید)  (13:زمر)

                                                                                                                                         

 

 (.23/ هیم ابرا

 
. 

 (.4/ حدید )
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  (53:مومنون)   (3:طه) (33:نساء) (33:آل عمران)  (1:آل عمران)

ها و زمین اتهت، بهر    او خالق آتمان :ازاند  عبارت در این آیات ذکر شد  برای خداوند صفات

نهان و آشکار داناتت، فرمان او مساوی اتت با شهدن، او فرزنهدی نداشهته و همسهر و همتهایی      

او دانای بهر همهه نیازههای بشهر بهود  و پهیس از خلقهت او همهه          ،ندارد، همه چیز را او آفرید 

او را فراهم تاخته، از آتمان آب فرو فرتتاد  تها باعهث رویهس گیاههان و روزی     های  نیازمندی

کنند  نیازهای  های رناارنگ برای او گردد، طبیمت را مسخّر انسان تاخته تا تأمین انسان و میو 

بهدون  گیهری کهرد     هر چیزی را با دانایی تمام انداز  ،او اصناف موجودات را آفرید  ،شودانسان 

ههر موجهودی را بهه او بخشهید       ة  و نقاانی در او را  داشته باشد و آفرینس شایسهت زیاداینکه 

بردن به وجود او و شناخت صفات او انسان را دعوت به تفکر و  خداوند برای شناختن و پی. اتت

 .کند اتتدالل می

 ةنه تنها نیازهای ضروری انسان را تدارک دید  بلکهه امهوری کهه مایه    ؛ او صاحب لطف اتت

خهدای قهرآن   . نیز از ناا  وی دور نماند  اتتاتت انایزی و راحتی زندگی انسان  ینی و دلشیر

ای انسان اتت، با اوتت هر کجا که باشد و ه هموار  در کنار انسان اتت، آماد  شنیدن خواتته

ناپهذیر اتهت و دوتهتدار و خیرخهوا       چون تنها فرمان او نافذ و جاری اتت و قدرتمند شکسهت 

 .کنندگان به او تکیه کنند و این مقتضای عقل اتت باید تکیهانسان، پس 

نهایت  صفات او و ذات بی ،خدای قرآن، یاانه اتت، هیچ ممبودی همرا  وی نیست، وجود او

انسان  ،پس. کند وجدان انسان بر یاانای او داللت می و او گوا  یاانای او اتت، خرد، خردورزان

زیهرا   ؛د و این دین و روو پسندید  و منطقی و عقالنی اتهت باید تنها رو به توی او داشته باش

با توجه بهه صهفات   . منطبق بر فطرت و حقانیت اتت، یاانه را  مستحکمی که تغییرناپذیر اتت

 .شود ذکر شد  نقس اعتقاد به این صفات و باور آن در تالمت ممنوی بررتی می
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 نقش خداشناسی و توحید در سالمت معنوی :گفتار دوم

توان تأثیر شارف خداشناتهی و توحیهد قرآنهی را بهر تهالمت ممنهوی انسهان         کمی تأمل می با

گیری عواطهف   ای برای شکل بدیهی اتت که بینس و نارو در هر زمینه. خداباور مشاهد  نمود

او  گانهه  نارو توحیهدی بها ابمهاد تهه     ،بنابراین .رود م به شمار میزدهی رفتار، شرط ال و تامان

باورمند به خداوند با صهفاتی کهه در قهرآن    و انسان موحد . د توحیدی خواهد بودزیربنای عملکر

دههی رفتارههای فهردی، اجتمهاعی و در      کهه گذشهت، در بمهد تهامان     برای او ذکر شد  چنهان 

ای از انسهانیت را بهروز    ویهد   ههای  شهاخص گیری عواطف تحت تأثیر این نارو توحیدی،  شکل

 .خواهد داد

همه هستی اتت، حکهیم و دانها و مهربهان و بخشهند  اتهت، کهار        ای که خالق خدای یاانه

بهاور بهه وجهود چنهین خهالقی      . دهد، حسابار و داناتت، قدرتمند و تواناتهت  بیهود  انجام نمی

حرکتی که انسهان را   .تواند امیدی به زندگی بدهد که هیچ مانمی نتواند انسان را متوقف کند می

نی که جهان و خهود را مببهت بینهد و مببهت بیندیشهد و      بی ، روشنکند  از رکود و رخوت خارج

بخشهی بهه انسهان     آرامهس لهذت   و مببت عمل کند، ترس منفی و اضطراب را از انسان دور کند

 .ای محکم گام بردارد در صحنه زندگی با پشتوانه تا هدیه کند

 

 منشأ یکپارچگی شخصیت ؛اعتقاد به توحید: گفتار سوم

ای اتت که ههیچ مهؤثر    اعتقاد به خدای یاانه ،تالمت ممنوی انسان موحدپرتتی بر  تأثیر یاانه

انسهان موحهد، موجهب     توحیدی باور .رقیب و شری  اتت دیاری جز او نیست و فرمانروایی بی

یه    پیهرو زیهرا خهود را    .رهانهد  گونه تمارض روحی می شود که او را از هر وحدت شخایتی می

: فرمایهد  مهی  کهریم   قرآن. کند دهی می فتارهای او را تامانیابد که همه ر فرمان و ی  دتتور می

کهه ههر   ]انهد   مردی اتت که چند خواجة ناتازگار در او شری  .خداوند متمال مبلی زد  اتت»

و مردی که تنها فرمانبردار ی  کس اتهت، آیها ایهن دو در مبهل     [ گمارند ی  او را به کاری می

  «.دانند نمی ند؟ تپاس خدای را، بلکه بیشترشانا یکسان

بهه   ایهن آیهه وضهمیت روحهی کسهی را     . اتتبرای هماان قابل درک و فهم   این مبل تاد 

هواهای نفسهانی    و در تیطر  شد مسلط  اوبر وجود  یکشد که امیال و غرایز گوناگون تاویر می

که   اتتچون خدایانی بر خود مسلط تاخته  ترکس خود قرار گرفته و هواها و تمایالت را هم
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امها  . کشد و در این کشمکس، ترگردان و حیران از پا در خواههد آمهد   به تویی میاو را هر ی  

ها را تابع فرمان خدا و عقهل   کسی که فرمان خداوند را گردن نهاد  و غرایز خود را مدیریت و آن

 .گونه تمارضی در رو  او نبهود  و از تهالمت ممنهوی بهر خهوردار خواههد بهود        نمود  اتت، هیچ

 .توحید باوری عامل تالمت اتت ،راینبناب

. زمر به وضو  و آشکارا قابل مالحظهه اتهت   ةتور 35 ةتوحید و تالمت ممنوی در آی ةرابط

انهد و   ممنها کهرد   « رجالً تهالماً لرجهلٍ  »را « رجالً تلماً لرجلٍ»که برخی از مفسرین واژ   چنان

ه عامل بیماری و دوری از ک گردد مینقطه مقابل آن شرک اتت که  باعث چندپارگی شخایت 

 .تالمت اتت

 

 اندیشی و معادباوری فرجام: مبحث دوم
 بشری های نگرشاندیشی در  جایگاه فرجام :گفتار اول

 ةدر حهوز  بهاوری  ممهاد اندیشهی و   خهدا فرجهام   تالمت ممنوی در ارتباط انسان با های شاخصاز 

حیهات جاویهد و مهرگ و زنهدگی     های دیرین بشر مسأله  یکی از دغدغه ،زیرا. نارو و باور اتت

 ؛گیری و کیفیت زندگی بشهر دارد  گیری نسبت به این مسأله تأثیر جدی در جهت اتت و موضع

بینی اتالمی بیشترین چالس نسهبت بهه ایهن اصهل مشهاهد        جا که در میان اصول جهان تا آن

 .  رفتار بشر داردباورمندی و نبود باور نسبت به این اصل بیشترین تأثیر را در حوز لذا و شود می

مدت برای زندگی، فرار از هر عاملی کهه  ریزی دراز برنامه میل به یاد و نام نی  پس از مرگ،

آمیهز اتهت، تهرس و نارانهی از آینهد ، هماهی حکایهت از تمایهل          برای حیات و زندگی مخاطر 

روتهت و   همیل به حیات جاودان با تدّی به نهام مهرگ روبه    .بنیادین بشر به حیات جاودان دارد

بینند، مار آنان که دل در گرو ایمهان بهه ممهاد و قهول      آرزوهای خود را بر باد رفته می ها انسان

ههای دینهی    آمهوز   .خداوند و پیامبرو در باورمنهدی بهه حیهات پهس از مهرگ داشهته باشهند       

آن و ههم   به گا  در باور نسبت به زندگی پس از مرگ اتت، هم به جهت باور ترین تکیه مطمئن

. تهاخته نیسهت  و وحهی  جهت درک کیفیت آن، که این دو بمد از عهد  هیچ نهادی جز دین به 

هها اشهار     که در زیهر بهه برخهی از آن    های مؤکد خداوند در تحقق مماد های دینی و وعد  آموز 

. کنهد  باور ممنوی به مماد و فرجام بشر را ممکن و آثار این اعتقاد را قابل دتترتی مهی  ،شود می

ایهم و   اید که ما شهما را بیههود  آفریهد     آیا گمان کرد »: فرماید می کریم  قرآنخداوند متمال در 

بهه اوصهاف   ( تور  واقمهه )خدای متمال در ی  تور  کامل .  «.شما به نزد ما باز نخواهید گشت
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 بهشهتیان بها یکهدیار، کیفیهت غهذای بهشهتیان و       ةدر آن روز، رابطه  هها  انسهان قیامت، اصناف 

 .پردازد اعمال در دنیا و پیامد آن در آخرت می ةدوزخیان، رابط

و خهود را آمهاد     پرتهس این  ا این حقیقت و یافتن پاتخ درتت برایبینانه ب رویارویی واقع

 .اند نمودن برای آن، یمنی همان راهی که ادیان واقمی بر تر را  انسان گشود 

ناامیهدی را   ،نارانی را به آرامهس  اضطراب و این نوع رویارویی که از تر ایمان و یقین اتت،

و بهه  کنهد   مهی را در نظر انسان کوچ   دنیا ها را قابل تحمل، طبع بشر را بلند و به امید، تختی

کنند  تالمت ممنوی  اتت که تأمین باوری مماداینها پیامدهای . دهد انسان حریت و آزادگی می

 :شود که در درون خود به دو صورت آشکار میشود  اما رویارویی دیاری هم مشاهد  می .هستند

ههای روانشهناختی بههر      خبری و تغافل زد  و از روو گرو  اول کسانی هستند که خود را به بی

بخشهید   میمهم رهایی  پرتسرهاذر چند صباحی خود را از رویارویی با این این گیرند و از  می

و   رو شهد   هگرو  دوم کسانی هستند که بها ایهن مسهأله روبه     و دهند میو به زندگی عادی ادامه 

. و تایه وحشتناک این کابوس زندگی آنها را به تباهی کشهید  اتهت   اند اشتهموفق به حل آن ن

آورد  و دچار یأس و حرمان که خود نهوعی کفهر و فهرو    ترانجام تر از پوچی و نهیلیسم در آنها

ایهن  در  .انجامهد  کشی مهی  فرجام کارشان گا  به خود وگردند  رفتن در تاریکهههی خواهد بود می

 .تالمتی ممنوی در ممرض آتیب اتت  دو گرو

 

 باوری در قرآن و تأثیر آن بر سالمت معنوی های اسالم و معاد آموزه: گفتار دوم

و تهأثیر آن   باوری ممادهای اتالم که در قرآن و احادیث مماومین وارد شد ،  با مراجمه به آموز 

 :مت ممنوی از ابماد گوناگونی مورد توجه قرار گرفته اتتبر تال

 

 جلوگیری از طغیان روحی انسان (الف

پهذیر و از طغیهان و ترکشهی او     اعتقاد به مماد و زندگی مبتنی بر ممادباوری انسان را مسئولیت

تها  ] .ندجلوی خویس را باز ک های را [ برای فساد و عیاشی]خواهد  انسان می»کند جلوگیری می

و قیامهت را انکهار   ]قیامت کی واقع خواههد شهد؟    :پرتد میاز این رو [ گسیخته عمل نماید لجام

 شود از این آیه مملوم می .اتتگسیخته  لجام عمل حقیقت علت انکار قیامت، برای در.  [کند می

ارهای رفت بلکه. گسیخته عمل کند تواند لجام و ایمان داشته باشد نمی اعتقادکسی که به قیامت 

 .گیرد انجامد قرار می و در راهی که به بهشت می اتتچارچوب دارای او 
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 آرامش و نشاط (ب

ناپهذیر خهالق هسهتی،     ههای تخلهف   و اعتقاد به حیات پهس از مهرگ و جهاودانای و وعهد      باوری مماد

ممهاد کهه   ایمان بهه آخهرت و   .  کند می تبدیلها را به شادی  ها را به آرامس و غم ها و نارانی اضطراب

ایهن ایمهان کهه برخاتهته از      .کند یکی از متملقات ایمان اتت، اضطراب انسان را به آرامس مبدل می

کهه همهان جههل بهه ماهیهت آن اتهت از بهین        را ممرفت و آگاهی اتت، یکی از علل ترس از مهرگ  

  .برد می

 

 وارستگی از دلبستگی به دنیا (ج

به یکدیار و آرزوهای بلندی که انسهان را   ها انسانمدی ها و ت ها و ظلم پر واضح اتت که ریشه طغیان

آن  درههای دنیها و میهل بهه مانهدن       دلبستای به لذت و کامجویی ،برد در فضای خیال و وهم فرو می

کند که انسان خود را مسافری بداند که در دنیا بهرای چنهد    بینی را اعطا می این واقع باوری مماد .اتت

و اتهیر   بندد میانسان مماد باور دل به دنیا ن ؛آن برای آخرت توشه بر دارد روزی توقف نمود  و باید از

  .شود دنیا نمی لذاتشهوات و 

 

 پذیر ساختن آن و درد و تحمل  کردن رنج معنادار (د

چهرا کهه    کنهد،  مینوعی امتحان تلقی دنیا را  های ها و دردها و مایبت انسان مماد باور گرفتاری

تهر در قیامهت    یمنی محل ابتالء و امتحان برای احراز جایاا  شایسهته « دار بالبالء محفوفه»دنیا 

مؤمن و باورمنهد بهه   .  اتت تر تر و تخت ، امتحان او جدیاتت تر بنابراین هر که شایسته .اتت

دل به ایهن  رتد، منتظر پاداشی از جانب خداتت و هموار   آخرت در برابر هر رنجی که به او می

های او در این دنیا پایان خواههد پهذیرفت و پیامهد آن بخشهس و      خوو دارد که رنج و گرفتاری

 .مغفرت و بشارت حضرت حق اتت
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 دلی روشن( ه

زناارههای درون  شهدن         دلی و پهاک  روشن دهد و تبب قلب را صیقل میچشم به آخرت داشتن 

[ گهردد  و تیهر  مهی  ]زناهار گرفتهه    ها انسانهمانا قلوب » :فرمایند می( ص)پیامبر اکرم  .دشو می

: آن به چیست؟ فرمود یاهلل جال یا رتول :عرض شد .گیرد های آهن زناار می که پار همچنههان 

 « . دهد یاد مرگ و تالوت قرآن دل را جال می

 

 ییکردن زندگی دنیا دلپذیر (و

 شهود  خهواهی اتهت کهه باعهث مهی      یهاد  تازد نارضایتی و ز که زندگی دنیا را نامطلوب میآنچه 

بینانه به دنیا و توجهه   ناا  واقع. هایشان لذت نبرند های خود، از داشته در آرزوی نداشته ها انسان

 .دهد مندی می و پرهیز از طغیان و ترکشی به هناام بهر  مندی رضایتبه آخرت، به انسان رو  

 

 (محبت و عشق به خدا)سالمت معنوی از حیث عاطفی . 3
بهه طهور طبیمهی    . نماید بمد عاطفی ارتباط انسان با خدا به شکل محبت و عشق به خدا بروز می

در  ،کنهد  وقتی انسان در بمد نارشی، به وجود خداوند تمالی و صفت کمالیه او آگاهی پیهدا مهی  

تهالمت   ةمحبت به خدا از عوامل بسیار مههم و تأثیرگهذار در حهوز    ؛شود قلب او محبت خدا بارور می

کند کهه در مباحهث آینهد  بهه      ها نیز ترایت می به طوری که تأثیر آن به تایر حوز ؛ منوی انسان اتتم

 .آن پرداخته خواهد شد

 

 ماهیت محبت: مبحث اول
محبت کششی اتت درونی به توی کسی یا چیزی که در آن احساس مالیمت و لهذت وجهود   »

اما خود از جنس تمایهل و گهرایس    ای اتت برخاتته از شناخت و ممرفت محبت پدید  .« دارد

را به توی امر  محبت محرکی اتت قدرتمند که فرد .انجامد اتت که به کنس و عمل موافق می

تواند به جذبه و  کند و اگر شدت یابد می آورد و وی را متوجه محبوب می میموافق به حرکت در

عشهق محبهوب    از بّ، پهر تمام وجود محه  وشود  الماد  بینجامد که به شیدایی منجر  کشس فوق

  .شود و چیزی غیر از محبوب در جان وی باقی نماند

که خهالق و  باشد تواند از اتباب محبت نسبت به خدای تمالی  حب ذات می یمنیتبب اول 
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دارد و به منهافع و مضهار    زیرا وقتی انسان خود را دوتت می .آفریدگار همه هستی و انسان اتت

که بهه زیهان اوتهت    آنچه دارد و  دوتت می فمت او را در پی داردمنه کهآنچه خود توجه دارد و 

 .اوتت دوتت خواهد داشت یدارد، الجرم خالق خود را که علت آفرینس و بقا دشمن می

 کرد جذب چیزی چیز هر جهان در

  ترد تهرد، کشیهههد  را گرمی گرم

 

 محبت و عشق به خدا و سالمت معنوی ةرابط: مبحث دوم
این محبت به عنوان عاملی  ،همه اتباب محبت در مورد محبت خدا وجود داردبا توجه به اینکه 

کهه   داشهت آثهار گونهاگونی خواههد     اثهر بهود  و   قدرتمند در حوز  تالمت ممنوی منشهأ  بسیار

 :ازاند  عبارت

 .ها تبب رهایی و وارتتای از تایر وابستای ؛محبت خدا (الف

 .محبت هستی ؛ ترمنشأمحبت خدا (ب

 .(محبوب ،محبوب المحبوب)محبوبیت خدا بر اتاس اصل  (ج

  .کردن محب و زیبابین نار مببت (د

 .روحیه ناتوانی و عجزکردن  دور توانمندتازی محب و (ه

ههای   برای مطالمه تفایلی آثار محبت خدا در تالمت ممنهوی بهه کتهاب مبهانی و شهاخص     

 .ر ماطفی اتماعیلی مراجمه شودتالمت ممنوی در قرآن و حدیث تألیف دکت

 

 عمل و رفتار ةهای سالمت معنوی در حوز شاخص. 4
 عبودیت: مبحث اول

 عبودیتمفهوم : گفتار اول

 .عمل، عبودیهت اتهت   ةتالمت ممنوی در ارتباط انسان و خدا در حوز های شاخصترین  از مهم

شناخت ایهن عامهل تهالمت    برای  .اتت تببر این شاخص متر بخس تالمت ترین آثار زیرا مهم

 .شود ممنوی نخست عبودیت در فرهنگ واژگانی قرآن بررتی می

در فرهنهگ   .اتهت  ضوع در قبال خالق همرا  بها اطاعهت  خنهایت و « عبد» ةعبودیت از ریش

 .عدهد و گاهی در حوز  تشری قرآنی این ممنا گاهی در تکوین ر  می

وار  ها و زمین اتت، جز بنهد   در آتمانهر که »: گوید قرآن در خاوص عبودیت تکوینی می
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بر خداوند، عبهد و  ها و زمین اتت در برا در آتمانآنچه یمنی   «.دآی به توی خدای رحمان نمی

/  انمام) «و اوتت که بر بندگانس چیر  اتت و اوتت حکیم و آگا » :فرماید می تسلیم اتت و یا

آفرید  که در مقابهل فرمهان او    یبه کیفیت خداوند جهان رااینکه به این ممنا، یمنی  «عبد» .(33

پس عبودیت تکوینی به ممنای تذلل و تسلیم بهه حسهب تکهوّن و     .اتتتسلیم و منقاد و مطیع 

 .تمقل و تفکر ینه به حسب اختیار ثانوی و به اقتضااتت آفرینس 

شهما  ای مردم پروردگارتان را کهه  ». کنند داللت می یت تشریمیدعبوبر از قرآن کریم آیاتی 

خدا را اینکه »  «.خدا را بپرتتید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید»  «.را آفرید، پرتتس کنید

بپرتتید و از او بترتید و او را اطاعت کنید، عبادت اختیاری تمبد و اطاعت بهه حسهب تفکهر و    

  «. تمقل اتت

 

 در تحقق سالمت معنوی آثار عبودیت: دومگفتار 

 افیزیکی انسانتبعد متقویت روح و  (الف

 بهه  کهه  نچهآ .شود از آن میغرایز و قوای ملکی انسان  شدن رو  و تبمیتعبودیت موجب قوی 

المهاد  و فضهایل    عرفای حقیقی و بندگان واقمی خداوند در خاوص کرامات و انجام امور خهارق 

  شهد   آن در کتاب خهدا نیهز داد   ةشد  نتیجه همین عبودیت اتت که وعد نسبت داد  اخالقی

  .اتت

 

 فعلیت یافتن نیروهای نهفته در درون انسان (ب

از جمله آثار عبودیت و بندگی نسبت به خدای تمالی فملیت یهافتن اتهتمدادها و قهوای درونهی     

گهوو درون فمهال    ،بینهد  ها را می گردد و نادیدنی به طوری که چشم درون بینا می ؛انسان اتت

. دشهو  ترکشی دل در برابر حقیقت به تسلیم و جذبه مبدل می و شنود ها را می شد  و ناشنیدنی

هها بهدین    دل .اتهت  ها قهرار داد   خداوند یاد خود را صیقل دل» :فرماید می (ع)امام عارفان علی 

  «.ندگرد وتیله از پس ناشنوایی، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس ترکشی و عناد رام می
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 (عذر خطا)توبه  :مبحث دوم

 ةعمهل و رفتهار توبهه و روحیه     ةتالمت ممنوی در ارتباط بها خهدا در حهوز    های شاخصاز دیار 

 ؛این عامل نقس مهمی در تأمین تالمت ممنوی در زنهدگی انسهان دارد  . عذرخواهی از خطاتت

هایی که برای انسهان غیرمماهوم وجهود دارد،     های زندگی و لغزو زیرا عبور انسان از پیچ و خم

بد که بتواند این خطرها را تدارک و بازگشت انسان به مسیر تالمت بهرای طهی   طل عاملی را می

 .طریق به توی هدف زندگی را تضمین نماید

 

 مفهوم توبه: گفتار اول

 ،نها  و پشهیمانی از آن اتهت   گتوبهه بهه ممنهای رجهوع از      آمد  اتت التحقیقدر طور که  همان

رود بازگشهت   ر مورد خدای متمال به کهار مهی  اما وقتی د .هناامی که در مورد انسان به کار رود

توبهه بازگشهت و پشهیمانی از گنها  و     .  همرا  با رحمت و مغفرت از جانب خدای متمهال اتهت  

خطای پنداری، گفتاری و رفتاری اتت و در حقیقت توبه در مقابل اصرار بر ادامه خطها و گنها    

بر عدم بازگشت به گنا  و خطها در  تامیم و عزم  ،به عبارت دیار، توبه ترک گنا  در حال. اتت

 . آیند  و جبران کوتاهی گذشته اتت

 

 عامل سالمت معنوی ؛توبه: دومگفتار 

تشهکیل  بیهانار توبهه    رفتار و عملکرد ،حالتی روانی و عاطفی ،توبه از ته بخس آگاهی و ممرفت

 . شد  اتت

  .اتتدر حقیقت علم به زیان گناهان  ومرحله اول ممرفت و آگاهی 

گیهری   جهت وتالمت رو   ةکه نشان مرتکب شد انزجار از عمل بد و پشیمانی از عمل  ،دوم

 .تالمت اتت ةخو نارفتن به بدی و گنا  نشان. عاطفی انسان اتت

 و که از دتت رفتهه اتت ن آثار گنا  و جبران مافات و تدارک چیزی دبمد توم اقدام به زدو

 .صداقت فرد در دو بخس پیشین اتت ةنشان

 شهود؛  محسهوب مهی  از عوامل بسیار قدرتمند تهالمت ممنهوی   و امید  آفرین اتتامید توبه

[ عامهل ]شهود، در حهالی کهه     تمجب اتت از کسی که ناامید مهی »: فرماید می( ع)که علی  چنان

توبهه و  : نهد فرمود ؟چیسهت  ،کهه همهرا  اوتهت    یعامهل نجهات  : پرتید  شد. نجات همرا  اوتت
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  «اتتغفار

 .بسیار قدرتمندی برای ترک زشتی و بازگشت به مسیر درتهت اتهت   ةالهی انایز ةاین وعد

توبه رجوع به خدای متمال برای گشودن گر  امتناع از قلب و برخاتتن  .توبه عامل بیداری اتت

توبه رجوع از مخالفت بهه موافقهت و رجهوع از ظهاهر بهه بهاطن       .  به تمام حقوق پروردگار اتت

 .  اتت

 

 دعا :مبحث سوم
از ناا  قهرآن دعها عامهل جلهب     . دعاتت ارتباط با خدا ةحوز تالمت ممنوی در تومین شاخص

ر اثر توجه خدا بهه  بانسان  برایتوجه حضرت حق به توی انسان اتت و بدون آن، ظرفیتی که 

بهدون   ،بنهابراین . شود تحقق نخواهد یافت و انسان الیق این توجه نخواههد بهود   انسان ایجاد می

 .عنار دعا انسان نه زندگی تالم ممنوی در دنیا خواهد داشت و نه فرجام خوشایندی در آخرت

 ةها و کماالت اتت که بهدون آن رشهت   ییانایزانند  به توی خالق همه زیبا دعا آهنگ عشقی بر

پیوند میان خالق و خلق گسسته خواهد شد و ترنوشت انسان بدون پیونهد بها خهدا، ترنوشهت     

که بایهد کهاوو   دارد بخس ابماد گوناگونی  این عنار تالمت. دا افتاد  از دریا خواهد بودج ةقطر

  .شود
 

 دعا عامل سالمت معنوی : گفتار دوم

ها به ماهیت دعا مربوط اتت و برخهی   که برخی از آنگوناگونی دارد بماد ادعا در قرآن و روایات 

  .به آثار دعا

 
 بست در زندگی هر بن گشاینده دعا (الف

حتی اگر از آتمان نهازل و محکهم    ،دهد دعا قضا را تغییر می»: فرماید السالم می امام صادق علیه

  «.محکم شدنی ،شد  باشد
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   ظرف توجه خدا به انسان ةدعا ایجاد کنند (ب

 

 شکر: مبحث چهارم
شهکر در  . رابطه انسان با خدا از حیث رفتاری شکر اتهت  ةشاخص دیار تالمت ممنوی در حوز

شکر یمنی شناخت . ایمان شمرد  شد  اتت همپایآفرینی  بخشی و تالمت قرآن، در بمد نجات

بهه رشهد ممنهوی و تمهالی      ت در تحقق زنهدگی تهالم و رو  این صف .و احسان و انتشار آن نممت

  .روحی نقس بسزایی دارد

 

 سالمت معنوی ساز ؛ زمینهحقیقت شکر های مایه بن: اولگفتار 

شکر از تهه   .به مقتضای آنکردن   به آن و عملبودن   شکر عبارت اتت از شناخت نممت و شاد

ایجاد حال و عواطفی کهه   ، دوم .ممرفتی که بنیان شکر اتت ، نخست: بخس تشکیل شد  اتت

. آورد برای فرد فراهم مهی آید و به دنبال خود شادی و بهجتی  به واتطه این ممرفت به وجود می

  .انجامد رفتاری که پیامد این دو مرحله اتت که به تکمیل مراحل شکر می ،توم

 

 بخشی شکر در قرآن و حدیث سالمت آثار: دومگفتار 

 . اتت« افزونی»، اثری که در قرآن بر شکر ذکر شد  نخستین افزونی (الف

 

  یابی سبب هدایت و راه (ب

 

شههکر باعههث در امههان مانههدن از  »: فرمودنههد( ع)امههام صههادق  .ثبااات در مساایر هاادایت (ج

 .که حکایت از ثبات رو به رشد اتت 4«هاتت دگرگونی

 

 رضا: مبحث پنجم
حاکی از تمالی رو  انسان صاحب رضهایت    ممنوی های مهم تالمت شاخصرضا و خشنودی از 
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به ممنی واقمی کلمه از همه چیز  و هماهنگ شد با کلیّت هستی در این مقام رو  انسان . اتت

لذت خواهد برد و جایی برای احساس ناخوشایند از هستی وجود نخواهد داشت کهه ههر چهه از    

 .رتد نیکوتت دوتت 

 

 «رضا»چیستی و مفهوم : گفتار اول

رضای بند  از خداوند این اتت کهه از قضهای    . رضا در لغت به ممنی خشنودی و موافقت اتت

حقیقهت رضها بهه نهوع ناهرو انسهان بهه هسهتی بهاز           در . پروردگار نسبت به خود راضی باشد

مطلهق برخاتهته از    ةاگر انسان هستی را نتیجه ی  مشیّت حکیمانه و مملول ی  اراد .گردد می

نهایت بداند، وضمیت موجود و نظام حهاکم را بهتهرین وضهمیت و نظهام احسهن       علم و قدرت بی

که از امهام حسهن مجتبهی     چنان .شود، راضی خواهد بود در این نظام واقع میآنچه و به داند  می

چاونه مؤمن، مؤمن اتت؟ در حالی کهه بهه قسهمت خهویس     »: نقل شد  اتت که فرمودند( ع)

که کسی کهه در مهورد او حکهم     شمارد، در حالی و منزلت و جایااهس را حقیر می اتت ناراضی

  «راند خداتت می

و بر این اتاس  هماهنای و موافقت با نظام آفرینس و پذیرو آن اتتاین رضایت به ممنی 

  . اند الهی به شمار آورد   رضا را از ثمرات محبت

 

 بخشی رضایت و خشنودی  نقش سالمت: دومگفتار 

امام صهادق   .هاتت ها و ناراحتی ها و درگیری از علل بسیار مهم اضطراب آزمندی .نیازی بی (الف

   «.به آنچه که خدا قسمت تو نمود  راضی باو تا غنی باشی»: فرماید می( ع)

از امیرالمهؤمنین علهی   . شهود  رضایت و خشنودی باعث آتهودگی جسهم مهی    .راحتی جسم (ب

کهه قسهمت اوتهت بهدن او     آنچهه  کسی که راضی باشد بهه  »: السالم نقل شد  که فرمودند علیه

  1«.آتود  خواهد بود
: فرمایهد  در تأثیر رضایت و خشنودی بهر آتهودگی روان مهی   ( ع)امام صادق : آسودگی روان (ج
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   «.اتت و غاه و غم در ش  و نارضایتی ،آتودگی روان و راحتی در رضایت و یقین»
   «.برد رضایت و خشنودی غم را از بین می» :فرمایند می( ع)علی . از بین بردن غم و اندوه (د
امهام  . از آثار رضا و خشهنودی اتهت  گوارا و دلپذیر شد  زندگی  .شدن زندگی گوارا و دلپذیر (ه

گواراترین زندگی از آن کسی اتت که به آنچه که خداوند روزی او کهرد   » :فرمایند می( ع)علی 

   «.راضی باشد
و خشنودی در باالترین مرتبه انسهان را بهه    مندی رضایتگذشت مملوم شد که رو  آنچه از 

توی تمادت جاودانه رهنمون شد  و عامل جلب رضایت خداتت و کمال بخس ایمان و یقهین  

رضایت و خشنودی عالو  بر تحقق تالمت ممنوی، بر زندگی تالم . و تحقق توحید افمالی اتت

تهالمت روانهی و    ،ت جسهمانی تواند عامل تحقق تهالم  و می گستراند تایه میدر ابماد دیار نیز 

 .تالمت اجتماعی باشد

 

 عواطف مدیریتشکیبایی و و صبر : مبحث ششم
السالم، صبر که همان مدیریت عواطف و احساتات  های قرآنی و روایات مماومین علیه در آموز 

مالیمات اتت، جایاا  بسهیار واالیهی در تحقهق تهالمت     نات درونی و پایداری در برابر ناو هیجا

این صفت نقهس   .ی و نیل انسان به اهداف آفرینس و وصول به تمادت مطلوب انسانی داردممنو

کهه  کنهد   تزایی در تاماندهی رفتارهای انسان در ابماد گوناگون فردی و اجتماعی نیز ایفا می به

مههم   ههای  شهاخص توان ادعا کرد که صبر و شکیبایی از  یقین میب ،بنابراین. شود بدان اشار  می

 . منوی اتت و فردی که فاقد آن اتت فاقد تالمت ممنوی اتتتالمت م

 

 صبر ةمعنای واژ: گفتار اول

آن، ناهداری و مراقبت از نفس به  یممنای اصطالح و صبر به ممنای خودناهداری در تناناتت

  قهرآن  . ای اتت عام که کاربردههای گونهاگون دارد   صبر واژ  .حسب مقتضای عقل و شرع اتت

 .توضیح داد  اتت  بقر  ةتور 333 ةاین اقسام را در آی ةمجموع کریم
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 صبر و شکیبایی عامل سالمت معنوی :گفتار دوم

صهبر و شهکیبایی از صهفات پیهامبران      ؛ صبر و شکیبایی در قرآن و حدیث جایاها  واالیهی دارد  

. اتهت ترین عامل پیروزی و موفقیت  صبر مهم .اولوالمزم به عنوان الاوهای تالمت ممنوی اتت

ههای الههی در    وعهد  . گردد تا انسان بتواند موانع را به بهترین وجه مهدیریت کنهد   صبر باعث می

گردد و خداوند به صابران بشارت وصول بهه دارالسهالم خهود را     تایه صبر و شکیبایی محقق می

  .دهد می

ور صهبر نیکهوترین زیه   »: فرمودنهد ( ع)امهام علهی     صابران و شکیبایان محبوب خدایناد  (الف

   «.و واالترین اخالق انسان اتت[ ممنوی]

 

 .خداوند همراه شکیبایان است (ب

چون اطاعهت از اوامهر و نهواهی الههی،      خداوند متمال به چند امر مهم هم تور  انفال 41ة در آی

صهبر اتهت    .دهد فرمان می صبر و شکیبایی و اختالف و تفرقه نداشتن ،اطاعت از رهبری پیامبر

به منزله خلوتی اتت که در هناام هجهوم افکهار    صبر. دهد می که به انسان فرصت تفکر صحیح

دههد   آورد به انسان فرصت می انایز و ماائبی که از هر طرف روی می های هول پریشان و صحنه

 .چون خدا با صابران اتت«  که صحیح فکر نمود  و رأی مطمئن و صد در صد اتخاذ کند

: فرماینهد  مهی ( ع)امام علی   ناپذیر الهی است های تخلف بخش وعده و شکیبایی تحقق صبر (ج

   «.توان به اهداف عالی امور نایل شد با صبر و شکیبایی می»
صبر و ابتالء بهه  »: فرمایند السالم می امام صادق علیه .ترین بخش ایمان صبر و شکیبایی مهم (د

آورد و کافر به  مؤمن به هناام ابتالء صبور اتت و ابتالء هم به کافر روی می. آورد مؤمن روی می

  1«.تاب اتت هناام ابتالء بی

اتهالم بهر چههار    »: فرمودنهد ( ص)رتول خدا  .صبر و شکیبایی یکی از ارکان چهارگانه دین (ه
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   «.جهاد و عدل، صبر و شکیبایی، یقین: بنا شد  اتترکن 
کننهد  و کفیهل    صبر تضهمین »: فرمایند السالم می علی علیه .صبر و شکیبایی ضامن موفقیت (و

   «.پیروزی اتت

  پشتیبان انسان در تصمیمات و سایر امور صبر و شکیبایی؛ (ح

   «.کارهاتت ةگر هم صبر و شکیبایی یاری»: فرمایند می( ع)امام علی 

آزمهودیم مها و آزمودنهد اههل آزمهون و ههیچ چیهز را        »: فرماینهد  مهی ( ع)امام حسن مجتبهی  

صهبر و  . مندتر از فقدان صبر و شهکیبایی نیهافتیم   تودمندتر از صبر و شکیبایی و فقدان آن را زیان

  «.و درد ناشکیبایی درمان ندارداتت شکیبایی چار  هر دردی 

 

 صبر و شکیبایی و سالمت معنوی :مسوگفتار 

بهه   نهاگزیر که انسان موجودی اتت که زندگی او در دامن طبیمت مادی رقهم خهورد ،    جا از آن

حقیقت وجودی انسان که مرکب از دو بمد به طبیمت و با توجه  ةدر حوزهای  تناتب محدودیت

در نهاد انسهان یمنهی   و با عنایت به وجود دو کانون گرایس بسیار قدرتمند اتت مادی و ممنوی 

شهوت و عقل، حرکت انسان به ترمنزل مقاود و حرکت تالم و همهرا  بها تهالمت بهه تهوی      

ای » :اتهت  هم به این رنج و زحمت اشار  شد  کریم  قرآندر  .روتت ههایی روب هدف با دشواری

خهواهی  رنج به توی پروردگار خود بازگشهته و او را مالقهات   و انسان تو در حرکت مداوم و درد 

ها و مبارز  با نفس  پوشی از هواها و هوس تحمل رنج، به رنج اطاعت و بندگی و رنج چشم« .کرد

و تحمل این امور نیز،  دو تمایالت و تحمل نامالیمات و حوادث ناگوار در مسیر زندگی اشار  دار

ف نمایهد  نیازمند به نیرویی اتت که انسان را قادر به تحمل بار مسئولیت و حرکت در مسیر هد

مالیمهات و فهائق   ناصبر و شهکیبایی در   ،بنابراین .که این نیز همان قدرت صبر و شکیبایی اتت

ههای   ممنوی زندگی انسان همان نیروی غلبه بر بیمهاری  دن بر این موانع و مشکالت در حوزةآم

 بهدون صهبر  . ماند جسمانی و تحمل نامالیمات وارد  بر جسم اتت که انسان بدون آن زند  نمی

 صبر و شکیبایی شاخص تالمت ممنوی اتت. در ممرض مخاطر  جدی اتتهم حیات ممنوی 
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هها و از دتهت    زیرا منشهأ بسهیاری از بیمهاری    ؛نیز تأثیرگذار اتت بر تایر ابماد تالمت انسانو 

ناشهکیبایی در رعایهت اصهول بهداشهت فهردی و اجتمهاعی،       . رفتن تالمتی، ناشهکیبایی اتهت  

 ةناشهکیبایی در ادامه  ، کننهد  تهالمت اتهت     ههایی کهه تهأمین    محدودیتناشکیبایی در تحمل 

کننهد  در تحقهق     صبر و شهکیبایی عامهل تمیهین    .تالمت اتت ةکنند  هایی که تضمین فمالیت

ی  زندگی تهالم   ةقرآن کریم صبر و شکیبایی را الزم ،بنابراین. تالمت روانی و اجتماعی اتت

که بدون آن امکان رتهیدن بهه   اتت ص تالمت ممنوی شاخصبر . کند و انسان تالم ممرفی می

 .به دارالسالم خداوندی ممرفی شد ، وجود نخواهد داشت کریم  قرآنزندگی تمادتمند که در 

 

 توکّل: مبحث هفتم
تهالمت ممنهوی    های شاخصتوکل که همان اعتماد به خدای تمالی در امور بند  اتت، از دیار 

ریم ضمن تفارشات مکرر در خاوص توکل نمودن بر خداوند، ک  که قرآن چنان .رود به شمار می

 ةریشه از کهه  « وکهل » ةمهاد در قهرآن بهه    .های ایمان به شمار آورد  اتت آن را از ارکان و نشانه

بهودن    هشت مورد مستقیماً به وکیل و  پنجا در که شد  توکل اتت هفتاد بار اشار  قرار گرفته 

  .نمود  اتتخداوند و به توکل بندگان اشار  

 

 بر خدا ؟توکل  چرا: اولگفتار 

حکم عقل و وجدان اتت زیرا انسان به مقتضای نیهروی   پرتس بر اتاسنخستین پاتخ به این 

قرآن نیهز   .بسیار اندک اتت سهای دانستهیابد که دانس او در برابر نا میاو در تفکر و خودآگاهی

جهان پهر از اتهرار، بها دانهس بسهیار       نسان درحرکت ا ،بنابراین . فرماید بر این مسأله تأکید می

برای رهایی از این ترس و نارانی  و کنند  خواهد بود انایز و ناامید اندک بسیار هراتناک و خوف

  .شایسته اعتماد باشد گاهی مطمئن و تکیه کسی که. نیازمند به کسی اتت که به او تکیه کند

 اتهت؛  واقمهی  گهر  ههدایت  ها و زمین اتت؛ او دانای نهان آتمان: کنیم چون برخدا توکل می

 نیسهت؛ ممبودی جز او زند  جاویدان اتت؛ و فرمان آفرینس به دتت اوتت؛اتت مال  هستی 

 .ناپذیر و مهربان اتت دانای شکست همتاتت؛ یاانه و بی

 

 بخشی حقیقت توکل از جهت سالمت: مدوگفتار 

آگاهی و ممرفت که بهاطن   .عمل اتتحقیقت توکل مرکب از ته بمد آگاهی و ممرفت و حال و 
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عامل تالمت ممنوی و ظاهر آن حال و عملی اتت کهه   و باطن آنتوکل اتت، بمدی از توحید 

در ایهن   .شهود  را شهامل مهی  اعتماد بر خدا و واگذار نمودن امور خود به خداوند تبارک و تمهالی  

یت در امهور، نشهاط و   نینه، اطمینان خاطر، کفاطمأصورت آثار تالمت ممنوی همچون آرامس، 

توضهیح  در ادامهه  کهه   شهود  آشکار می خداوندغیبی برخورداری از امدادهای  و امید، قدرتمندی

 .داد  خواهد شد

 

 آثار و پیامدهای توکل :مگفتار سو

گها  مطمهئن    کسی که دارای صفت توکل اتت در حقیقت به این تکیه .آرامش و طمأنینه (الف

  . آرامس او خواهد بود ةکه مای دتت یافته اتت
کنهد   به خداوند واگذار و به او توکهل مهی   خود راکار کسی که  مندی از امدادهای الهی بهره (ب

  . کند کند برای او کارتازی می خداوند از جهتی که بند  محاتبه نمی

تهرین مردمهان    کسی که دوتت دارد تا قهوی »: فرمودند( ص)اکرم  پیامبر .قدرت و شجاعت (ج

 «. پس باید بر خدا توکل کندباشد 
اینکهه  رتد مار  مفهوم توکل در روایات آمد  که انسان به حقیقت توکل نمی ةدربار نیازی بی (د

در نهزد  آنچهه  نیازی از مردم و یأس از آنچه در دتت مردم اتت و به اعتمهاد و وثهوق بهه     به بی

  .ل شودیخداتت نا

گا  او  بین اتت زیرا تکیه به آیند  امیدوار و خووانسان متوکل بر خدا هموار   .امید و نشاط (ه

کسی »: فرماید السالم می علی علیه. ناپذیر اتت حکیم، مهربان، دانا، بخشند ، قدرتمند و شکست

 .4«دهد که به خدا اعتماد کند، خداوند او را در ترزمین شادی و ترور منزل می

برای توکهل وارد شهد ، کفایهت امهور شهخص      از جمله نتایجی که در روایات  .کفایت در امور (و

کسی که بر خدا توکل کنهد خداونهد   »: فرمایند می( ع)علی . متوکل از طرف خداوند متمال اتت

 .1«کند کارهای او را کفایت می
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 در ارتباط انسان با خود یسالمت معنو های شاخصو  یمبان.  5
 با خود سالمت معنوی در ارتباط انسان مبانی: مبحث اول
تها   .تالمت ممنوی در ارتباط با خود، خویشتن را از آنِ خدا دیدن اتهت  های شاخصزیرتاخت 

تهالمت ممنهوی از    ههای  شاخصی  از  باور نرتد، هیچ ةاین رشته تملق انسان به خدا به مرحل

ماهیت تملّقی انسهان  به های دینی اتالم،  در آموز . یابد ناا  قرآن در ارتباط با انسان تحقق نمی

  :شود اشار  می ها به آن که در زیر شد تأکید قرار  گوناگونهای  به خدا به صورت

 

 ماهیت از اویی و به سوی اویی انسان( الف

همهان کسهانی کهه چهون      ،و بشارت بد  به شهکیبایان »: فرماید می خداوند متمال در قرآن کریم

برایشان درودها و  .گردیم ما از خدا هستیم و به توی او باز می: گویند مایبتی به آنان رتد، می

  . «ندا شانو را  یافتاان خود ای[ باد]رحمتی از پروردگارشان 

 

 خود را به خدا نیازمند دیدن (ب

بهر   .نیاز مطلق دانستن اتهت  دومین جلو  تملق به خدا، خود را به خدا محتاج دیدن و خدا را بی

گردد، بلکه ههر چهه    نیاز نمی نه تنها بی .گردد نیاز نمی گا  از خدا بی اتاس این نارو انسان هیچ

 .یابد تری می عمیق ةفقر و نیاز جلورود،  انسان در مسیر تقرب بیشتر پیس می

 

 شناخت و نگرش ةحوز در ارتباط با خود شاخص سالمت معنوی در: مبحث دوم
شهود کهه    السالم به این حقیقت رهنمون مهی  و روایات مماومین علیهم کریم  قرآنبررتی آیات 

ممرفهت حقیقهت وجهودی انسهان و درک      ةهدایت انسان بهه تهوی ههدف آفهرینس او در تهای     

 .داشت این کرامت اتت شمندی و پاسارز

شهود، تکهریم انسهان     خودارزشهمندی   پنهدار   تواند منتج به ترین ممارف قرآنی که می از مهم

  .اتت که حاکی از ارزو وجودی انسان در نزد خداوند متمال اتت

 

 تکریم انسان توسط خداوند (الف

یمنی ما او را به وتهیله قهو  نطهق و    »: انسان را تکریم کرد  اتت تور  اتراء 30 ةآیخداوند در 
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در فرجهام و  همچنهین  عقل و تشخیص و صورت نیکو و اندام ممتدل و در امر مماو و زندگی و 

نهات کرامهت بخشهید  و    پایان کار و مسلط تاختن او در زمین و مسهخّر او تهاختن تهایر حیوا   

 «. و فضایل اتتها و خیرات و شرف  و کریم کسی اتت که جامع انواع نیکی گرامی داشتیم

 

 های تکریم الهی در قرآن جلوه( ب

   ندمیدن روح خدایی در انسا .1

  آفرینش انسان در تعادل و نیکوترین صورت .2

کنهد و   در آیات متمددی خداوند خود را مملّم انسان ممرفهی مهی   .دانش آموخته خدا ؛انسان .3

 .4گیرد آموخته خدای تمالی قرار می انسان دانس
 .انسان با خداتت  پیمانی های دیار تکریم انسان توتط خداوند، هم از جلو . پیمانی با خدا هم .4

بهار   41« عههد » ةواژ. پیمانی ی  طرف پیمان و عهد خدا و طرف دیار انسان اتت در این هم

 .اتت ذکر شد  کریم  قرآندر 

اتت؛ اشار  شد  این ممنا در آیات مختلفی به انسان محبوب خداتت و . انسان محبوب خدا .5

و انسهان   3، انسهان عهادل  3، انسان بهاتقوا 1، انسان پاک1دوتت داشتن انسان نیکوکار: از جمله

   5.مجاهد
شهود،   طور که از عنوان آن پیداتت، تمهام نمهی   مقام خالفت همان» .جانشینی خدا در زمین .6

تمام شئون وجودی و آثار و احکام و تهدابیر او  مار به اینکه خلیفه نمایشار مستخلف باشد و 

البته آن شئون و آثار و احکام و تدابیری کهه بهه خهاطر تهأمین آن، خلیفهه و      . را حکایت کند
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 .3«جانشین برای خود ممین کرد 
 

 عاطفی  ةارتباط با خود در حوز سالمت معنوی در شاخص: مبحث سوم
و  مهورد توجهه   با تکریم نفس انسهان و ر اتالم ورزی و تمایالت نسبت به خود د عاطفه ةدر حوز

  .دوتتی اتت رو هستیم که زیربنای خود هروب خدا بودن محبوب

بایهد آن را دوتهت داشهت و از آن    که وی از بمد عاطفی در ارتباط با خود اتت تالمت ممن

جلوگیری آن شدن   مراقبت کرد و اتباب رشد آن را فراهم نمود و مانند ی  شیء عزیز از آلود 

تهالمت ممنهوی و    ةدوتت داشتن جوهر ملکهوتی و قدتهی انسهان نشهان     ،به همین دلیل. کرد

و چه بسا نشهانه   نداشتن تالمت ممنوی ةدلبستای و عالقه به بمد غریزی و حیوانی انسان نشان

 . شود بیماری ممنوی تلقی می

 

 رفتار ةسالمت معنوی در حوز های شاخص: مبحث چهارم
ترین شاخص تالمت ممنوی در  یاد شد  مهم« تقوا»در منطق قرآنی از آن به  داری که خویشتن

ههم تضهمین   و این شاخص هم عامهل تهالمت اتهت     .عمل اتت ةارتباط انسان با خود در حوز

 .هاتت کنند  تالمت ممنوی انسان در تایر حوز 

المت گونهه کهه در ته    همهان  و آیهد  به دتت نمیداری و تقوا تالمت ممنوی  بدون خویشتن

جسمی، دتتورات ایجابی و تلبی، برای تأمین تهالمت وجهود دارد و انسهان بهدون مراقبهت و      

ایجابی در تغذیهه و   مضرّ و رعایت فرامینداری از عوامل تلبی و حفظ جوار  از عوامل  خویشتن

تالمت ممنوی نیز همین قانون جهاری   ةدر حوز، شود تالمتس تإمین نمیرشد و حفظ حیات، 

رتان به  به حفظ رو  از عواملی اتت که مضرّ به تالمت رو  و آتیب ،المت رو حفظ ت .اتت

 .آن اتت

دهد و آدمی را مسلط برخویشتن و  تقوا نیرویی اتت که به رو  انسان شخایت و قدرت می

  .نماید مال  خود می

در . 3نهد ا قائلشناتان قرآنی میان تقوا و خوف از خدا نوعی مالزمه  واژ  .تقوا و ترس از خدا( الف

حقیقت ترس از عدالت نیز ترس از خود اتت، ترس از خطاههای خهود و گرفتهار آمهدن بهه      

انسهان بهدون تهرس، پرهیهز و حهذر و      . تقواتهت  ةترس الزم ،بنابراین ؛پیامدهای خطاکاری
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شریفه خشیت را بهه علمها و آگاههان و     ةدر آیدلیل به همین . داری نخواهد داشت خویشتن

که آن را که ترس نیست، آگهاهی نیسهت و آن را    چنآن. دهد نس نسبت میاهل ممرفت و دا

  .که آگاهی نیست ترس نیست

عملی در مسیر کمال و تمادت بشر مؤثر و مورد قبول اتهت کهه   .  تقوا معیار سالمتی عمل( ب

 .با ممیار تقوا صورت پذیرد
ههای شهما    خداونهد در دل »: آمهد  اتهت   البیان مجمعدر تفسیر  .3نقش تقوا در سالمت فکر( ج

  « .دهد که به وتیله آن میان حق و باطل جدا کنید نوری قرار می

ناکارآمدی قو  ] های عقل بیشتر زمین خوردن»: اتت آمد  البالغه نهجدر  .تقوا عامل هدایت  (د

بهرای مهردم بیهانی اتهت و بهرای      [ قهرآن ]ایهن  « » .به خاطر بهرق طمهع اتهت   [ تشخیص

 «   .و اندرز اتتپرهیزگاران رهنمود 

 ةکریم از قول خدای متمال در تهور   قرآن .تقوا عامل هشدار نسبت به وقوع بیماری معنوی (ه

ای از جانهب شهیطان    چهون وتوتهه  [ از خدا پروا دارند]همانا کسانی که »: فرماید اعراف می

  .«1[کنند از آن پرهیز می. ]شوند بدیشان رتد متوجه شد  و به ناگا  بینا می
تقهوا عهواملی را کهه باعهث ناتهازگاری و برخهورد و تهزاحم و         .تقوا عامل سازگاری و محبت( و

کنهد و عامهل    مههار مهی   شهود   در نهایت بیماری ممنوی و روحی مهی  وکشمکس و اضطراب 

 . های تالمت ممنوی اتت گردد که از نشانه تازگاری و الفت و محبت می

البالغهه   نههج  353در خطبهه  ( ع)علهی  . معناوی تقوا عامل مصونیت از هر نوع بیمااری   (ز

آگا  باشید و تقوا را حفظ کنیهد تها بهه وتهیله آن حفهظ شهوید و ماهونیت پیهدا         »: فرماید می

  .3«.کنید
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 های سالمت معنوی در ارتباط انسان با دیگران شاخص. 6
 سالمت معنوی در ارتباط با دیگران های شاخص مبانی: مبحث اول

. تالمت ممنوی در ارتبهاط بها مهردم، پیوتهته دیهدن مهردم بهه خداتهت         های شاخصزیربنای 

البتهه بهرای تحقهق    .  داند می ها را مخلوقات خدا و فیض حضرت حق انسان کریم  قرآنکه  چنان

ظرفیهت بهرای وی محقهق شهود و     این هدف، انسان نیازمند به اختیار و آزادی عمل بهود تها آن   

  . خداوند این اختیار را به او داد

 

 بینش ةشاخص سالمت معنوی در ارتباط فرد با دیگران در حوز :مبحث دوم
ها در ناا  قرآن مبتنی بر مبانی بسیار روشهن و مسهتحکمی    بینی و نارو مببت به انسان خوو

 :عبارت اتت از این مبانی .یابد بینی تحقق می اتاس آن خوو اتت که بر

کار با مخلوقی اتت که از آفرینس  و در حوز  آفرینس تر ،بنابراین   ارتباط انسان با خدا( الف

 .برتر برخوردار اتت
از هدایت درونی و هدایت بینی همه ابزارهای الزم  پیس .اهتمام ویژه خداوند به امور انسان( ب

بهرای مراقبهت از او بهه هناهام     درونهی و بیرونهی    ةدهند هشدار دتتااهیو طراحی   بیرونی

ای که هیچ کمبود و کوتاهی از ناحیه آفرینس نسبت بهه   جسمی و روحی، به گونه خطرهای

 .او صورت نارفته اتت
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ن، حجهه اهاهرو وحجهه باطنهه فامها ال هاهرو فالرسهل        یالناس حجت يا هشام ان هلل علی: بن جعفر ع يقال موس .4

 .15، 1: 1215، ينیاء و االئمه واما الباطنه فالعقول، کلیواالنب
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  .تجایگاه انسان در بین مخلوقا( ج

 ظرفیت کمال انسان  (د

 .ال انسان در قهرآن اتهت  اندیشی نسبت به انسان، ظرفیت کم بینی و مببت از دیار مبانی خوو

که این ظرفیت باالتر از ظرفیت فرشتاان بیان شد  و به این جهت اتت که خدای تمهالی   چنان

   .فرشتاان را فرمان به تجد  بر انسان نمود  اتت

 

 عاطفی ةسالمت معنوی در ارتباط با دیگران در حوز های شاخص: مبحث سوم
ایهن   .ارتبهاط بها دیاهران در حهوز  عهاطفی اتهت      دوتتی شاخص تالمت ممنوی انسان در  نوع

شاخص نقس بسیار مهمی در تأمین فضای تالم برای حرکت تهالم انسهان بهه تهوی کمهال و      

 .وصول به دارالسالم خداوندی دارد

تردیدی نیست که انسان موجودی اجتماعی اتت، یمنی زندگی او در کنهار دیاهران ممنهی    

از رهاهذر مهراود  بها    . دیاران بود  و هست و خواهد بود د  بابنابراین ناچار از مراو. کند پیدا می

ههایی   احیاناً آتیب هم یابد و های بسیار مغتنمی برای رشد و کمال می دیاران، انسان هم فرصت

در  کهریم   قرآن. دوتتی در هر دو بمد بسیار کارتاز اتت نوعو عاطفه  .خواهد بود وینیز متوجه 

خواهی  گویی می» :فرماید تور  کهف می 1سبت به مردم در آیه ن( ص)ورزی پیامبر اکرم  محبت

  .1ایمان نیاورند[ قرآن]اگر به این گفتار  ،آنان خود را از غم و اندو  هالک کنی[ اعمال]به خاطر 

شهدن    پهذیر  محبت باعث تحمهل  .کند ها را تسهیل می انسانی روابط انسان ةمحبت در جامم

 .کنهد  مهی  آتهان محبت پلی اتت که مسهیر احسهان دیاهران را     .گردد های اجتماعی می آتیب

آرامهس روحهی و آتهایس     کنهد و  مهی  پیوندهای اجتماعی را تقویت و ها را نزدی  محبت رابطه

محبت به مهردم نیمهی   »: فرمودند( ص)پیامبراکرم . آورد میروانی را برای افراد جاممه به ارمغان 

 .ها در رابطه با دیاران اتت ممنوی انسانکنند  تالمت   محبت تأمین«  .از عقل اتت

 

 سالمت معنوی در ارتباط با دیگران در حوزه رفتار های شاخص: مبحث چهارم
 مدارا با مردم: اولگفتار 

  .اتتها ی  نیاز اتاتی  زندگی در کنار تایر انسان
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 مفهوم مدارا .1

تر عقل بمد از ایمان به »: ندفرمود( ص)پیامبر . اتتمدارا به ممنای نرمی و درشتی مالیم  ةواژ

ای که از اطراف شهما   ها به گونه رفتاری و تحمل آن خدا مدارا با مردم اتت، یمنی نرمی و خوو

    .مدارا از مظاهر رحمت خداوندی به شمار رفته اتت کریم  قرآندر «  .پراکند  نشوند

 

 ثیر آن بر سالمت معنویأمدارا و ت .2

 رهایی از چالش و ستیز ؛مدارا( الف

صهرف کمهال و    نکهکسانی که اهل مدارا با مردم نیستند، بخس اعظم نیرو و توانشان به جای ای

از آثار مخرب چالس و تتیز  . گردد اهلل شود، صرف تتیز و چالس با دیاران می رشد و قرب الی

  .از بین رفتن امنیت روانی و آتیب دیدن تالمت ممنوی انسان اتت

 

 های دیگران مندی از ظرفیت ساز بهره زمینه ؛مدارا( ب

 ؛ از جملههههههای رشههد ممنههوی انسههان در ارتبههاط بهها دیاههران نهفتههه اتههت  بخشههی از ظرفیههت

ههای   منههدی از انایهز    هها، بههر    رتانی به دیاران، دتتایری از نیازمندان، هدایت انسان خدمت

هها،   با تحقق این ظرفیهت . به دیارانآموختن  و ، آموختن از دیاران(دعا)ممنوی مببت دیاران 

 .گیرد اهلل قرار می  انسان در مسیر رشد و تقرب الی

 

 موجب پرهیز از گناه  ؛مدارا( ج

مهردم را بهر   [ گنها  ]بهار   .کنم شما را به تقوای الهی دعوت می» :فرمایند نقل می (ع)امام صادق 

مانها خهدای تبهارک و تمهالی در     ه. پس با مردم به رفق و مدارا رفتار کنیهد . دوو خود نیندازید

تهپس آن حضهرت ادامهه داد از     .یهد یدر مورد مهردم بهه نیکهی تهخن گو    : کتاب خویس فرمود

در ]دت دهیهد  در مورد ایشان شهها . شان حاضر شوید ع جناز یدر تشی. مریضانشان عیادت کنید

  « .اریدزدر مساجدشان با آنان نماز گو [ اقامه عدل شرکت کنید
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1

اکتهافکم   يجهل وال تحملوالنهاس عله   اهلل عزّ و يکم بتقویاوص. قولی( ع)عبداهلل بن سنان قال سمعت ابا عبداهلل  .4

عهوووا مراهاهم وادههدوا جنهائزهم      للناس حسناً، ثهم قهال   و قولوا: کتابه يقول فی يفتذلّوا ان اهلل تبارک و تعال
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 عامل پذیرفتن و پذیرفته شدن ؛مدارا  (د

کسانی کهه بها    .برترین شما خوشخویان شما هستند»: نقل شد  که فرمودند( ص) از رتول خدا

پذیرند و بار ایشهان را   ورزند و الفت می کنند، الفت و مهربانی می اطرافیان خود به نرمی رفتار می

نسهان بهرای یه  زنهدگی تهالم      از نیازهای طبیمی ا« [ دارند از دوششان برمی. ]کنند حمل می

  .اتت روانی و ممنوی، محبت ورزیدن و محبت دیدن

 

 عامل تقویت عقل و ایمان ؛مدارا (ه

ههای   زیرا عامل ترک گنا  و از بین برنهد  زمینهه    ؛مدارا با مردم باعث تقویت عقل و ایمان اتت

 .گسترو گنا  اتت و ترک گنا  از عوامل تقویت ایمان اتت

 

 تواضع و فروتنی: دومگفتار 

های تهزاحم و چهالس و    های انسانی و از بین برند  زمینه رشد فضیلت تاز زمینه تواضع و فروتنی

کنند  تالمت ممنوی انسان با دیاهران    با دیاران و عامل تأمین  انسان ةفساد در رابط در نتیجه

  .رد  شد ترین مانع از رتتااری انسان شم عامل ضد تواضع، مهم کریم  قرآندر  .اتت

به همین دلیل اتت که اهل دانهس   . داند جوادی آملی تواضع را گذرگا  و ممیار ممرفت می

 .دشو شان بیشتر می واقمی هر چه در دانس پیشرفت نمایند به همان انداز  تواضع و فروتنی

 

 تواضع و سالمت معنوی .3

امام علهی بهن ابیطالهب     .تواضع کلید تالمت در دنیا و تند ورود به دارالسالم حضرت حق اتت

از طرفهی بهدون داشهتن شهاخص      « .آورد تواضع برای تو تالمتی به ارمغان می»: فرماید می (ع)

تهرای  »: فرمایهد  خداوند متمهال مهی   .شود ورود بهشت به کسی داد  نمی ةاجاز ،تالمتی تواضع
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ا رزیهه  « .شته باشندجویی و فساد ندا ایم که در زمین اراد  برتری آخرت را برای کسانی قرار داد 

  . دهند بهشت جایی اتت که اهالی آن جز تالمت به یکدیار هدیه نمی

تواضهع محبهت فهرد متواضهع را در     «  .ثمر  تواضع، محبت اتت» :فرمایند می( ع)امام علی 

 .شود تواضع از طریق محبت باعث وحدت و یاانای جاممه می ،دهد ها رشد می دل

 

 عتیدر ارتباط انسان با طب یسالمت معنو یمبان. 7
دن یه وتهته د یپ السهالم  همین عله یث مماومیمت از ناا  قرآن و احادیرابطه انسان با طب یربنایز

رخاتهته از  ن مبنها ب یه ا. دن اتتیمتمال د یض خدایمت را فیو طب تتبا خدا یمت و هستیطب

. دارد ییاو یو به تو ییت از اوینس ماهیز در جهان آفریکه همه چ اتت یقرآن یدینس توحیب

ت از یه دن و ماهیه ض خهدا د یعالم را ف  :ر اتتشهاد کردیات زیآاین توان به  ین خاوص میدر ا

 حهق  یمنیجهان  ینظام حقّان همچون ییامدهایل شدن، پئمت قایطب یبرا ییاو یو به تو ییاو

بمهد   و ن حهاکم بهر آن  ینس و قوانینظام آفربودن   مانهینظام حاکم بر عالم، هدفمند و حکبودن  

 یهها  شهاخص ن اتاس یبر ا. خواهد داشت یمتمال را در پ ینس نسبت به خدایجهان آفر یتیآ

  .ر بدان پرداخته خواهد شدیرد که در زیگ یت شکل ممیدر ارتباط با جهان طب یتالمت ممنو
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 نشیب ةحوزعت در یارتباط انسان با طبدر  یسالمت معنو یها شاخص. 8
 عتینسبت به طب یا هیآنش یب: اولمبحث 

 یت خهدا ممرفه  یه جهان، نشهانه و آ   یدار و به  مت را اعم از جانیطب یات متمددیدر آ میکر  قرآن

مطهر    یات الهین حاکم بر آن به عنوان آیمت و اجزا و قوانیطب ةن نارو مجموعیدر ا .کند یم

 شود  یم

 

 یدن هستید مند نظام: دوممبحث 
دن یه د منهد  نظهام منهد و   ، قهانون یمت از بمد نارشیدر ارتباط با طب یشاخص دوم تالمت ممنو

 .دانهد  یخهدا مه   ةمانه یمند و تابع حکم حک را قانون یهست ةمن شاخص فرد هیدر ا .اتت یهست

    .ان داردیار جریکدیاء با ی  فرد و هم در رابطه اشی یداخل یهم در اجزا ین قانونمندیا

 

 عتیو طب یدن نظام هستید یحقان: سوم مبحث
د  یتوجه و زین نظام نیابودن   یبه حقان یمند نظامو  یعالو  بر اشار  به هدفمند میکر  قرآندر 

ن را یها و زم اتت که آتمان یاو کس»: دیفرما یانمام م ةتور 31 ةیدر آ یتمال یخدا. شد  اتت

 «  تخنس راتت اتت .درنگ موجود شود یب« باو»: دیگو یگا  که م د  و هریبه حق آفر

 

 عتیدن طبیشعورمند د: چهارم مبحث
    .نس اتتیجهان آفر دنید  شمورمند اریشاخص د

 

 عت معلم انسانیطب: پنجم مبحث
ن یه اتهت کهه درک ا   یهی واال یهها  امیه امدار پیانسان، پ یهموار  برا یات الهیاز آ یتیمت به عنوان آیطب

وحهدت، تمهادل، نظهم،     چهون هم ییهها درس   .تمادت و تالمت اتت یبشر به تو یها راهنما امیپ

تهوازن، حسهاب، انهداز ،     ،یدارتلسله مراتهب، ههدف   ت،یکل ت،یعل ت،یجامم ،ییبایز ،یهماهنا
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 تیه فیک یباعث ارتقا یتالمت ممنو نیمتواند با تأ یمکه  یارید شمار یب یها و درس اتیتطور ح

 شهدن   یه درک عظمت خالق جهان و نزد یبشر به تو یراهنما حال نیع درو  گردد انسان یزندگ

  .باشد انسان آخرت و ایدن تمادت و یتمال یخدا به قرب و

 

 (عتیدوست داشتن طب) یطه عاطفیعت درحیدر ارتباط با طب یسالمت معنو. 9
 ،مهت اتهت  یمحبهت و دوتهت داشهتن طب    ،متیطب نسیات در حوز  بیات و روایآ یررتب ةثمر

( ص)انهد رتهول خهدا     نوشهته . ن بود  اتتیچن( ص)امبر اتالم ین و پید یایاول ةریکه ت چنان

رتهند   ینه و به مجاورت کهو  احهد مه   یشهر مد یکیبه نزد یهناام بازگشت از جنگ تبوک وقت

ز او یاتت که ما را دوتت دارد و ما ن ین کو  احد کوهین پاک اتت و این ترزمیا»: ندیفرما یم

و دار  مهت جهان  ین بهه طب یه د یایه حبهت اول شمار در خاوص م یات بیروا « .میدار یرا دوتت م

 .اتتجان وارد شد   یب

 
 انسان یه نعمت و روزیما ؛عتیطب (الف

مهت را مهأمور   یاز طب یخداونهد ههر بخشه    .انسان اتت یات و روزیه حیمت مایطب از ناا  قرآن

کهه از   یعامل ،ات انسان اتتیمت، عامل بقا و حیطب ،نیبنابرا .از انسان نمود  اتتی  نین یتأم

  .گردد یمحبت محسوب م یها شهیر

 

   ه آرامش انسانیعت مایطب (ب

 
 باستیعت زیطب (ج
کهه از علهل و    ییبها یز ،نیبنهابرا   .را دوتت دارد ییبایباتت و زیاتت که خود ز ییمت مخلوق خدایطب
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 .مت موجود اتتیرود در طب یمحبت به شمار م یها ترچشمه

 

 از بهشت خداوند یعت نمودیطب (د
را کهه حضهرت آدم ابوالبشهر     ین بهشهت یاز مفسر یکه برخ چنان .از بهشت خداوند اتت یمت نمودیطب

رزقنها مهن    یهذا الذ»ر یدر تفس انیالب مجمعدر  یطبرت. دانند یا آتمان مین ین زمیدر آن بود  در هم

ه یه ن آیه د مهراد از ا یگو یکند و م یرا از قول ابن عباس و ابن مسمود نقل م یاقوال« قبل و اوتوا به متشابهاً

 .ها بود  اتت آن یا روزیدر دن ها قبالً نین اتت که ایا

 

 ت حق و نشان دوستیعت آیطب (ه
 ین او در جها یآفهر  ییبها یحضرت حق اتت و تراناشتان قدرتمنهد و ز ت یو آمت نشان یطب

 یوتهف بهرا  یراهن یه اهل دل و ممرفت کمتر از پ یمت برایطب .خورد یبه چشم ممت یطب یجا

اینکهه   دم ماهر یه ز را ندیچ چیه»: فرمودند (ع)ن یرالمؤمنین اتت که امیست، مار نه ایمقوب نی

همهان   ایاشه  ةت حهق در همه  یرؤ .دمیدم و در آن دیدم و بمد از آن دیدم و با آن دیس از آن دیخدا را پ

ن یه اتت و آن مشاهد  جمال حق اتت در اصول و فهروع مظهاهر و از عالئهم ا   ت حکم شهود یاطالق و عموم

  .مشاهد  تمشق به مظاهر وجود اتت

 

 رفتار ةعت در حوزیدر ارتباط با طب یسالمت معنو یها شاخص. 11
 عتیاحترام به طب: مبحث اول

و حهس احتهرام    یمهت و تهازگار  یالفت انسان بها طب  و یممنو ینوتازاحترام به طبیمت تبب 

 ةجه یبهه خداتهت و نت   یحرمته  یبه  یمهت و هسهت  یبهه طب  یحرمت یخواهد شد و ب نآنسبت به 

 .اتت یتالمت ممنودادن   دتت جه ازیدر نت و یقت هستیاز حقشدن  دور

 

 

                                                                                                                                        



 331 تالمت ممنوی در قرآن و حدیث: فال توم بخس اول

 عتیطبکردن  آباد: دوم مبحث
ن یه ااینکهه   یانسان قرار داد  و برا یات و منشأ روزیمت را به عنوان بستر حیخداوند متمال طب

چنهان کهه گفتهه    . آن را از انسهان خواتهته اتهت    یل شود آبهادان یدار تبدی  منبع پایمنبع به 

 یآبهادان   «اتهت   ی  رخهوت و ضهمف بهاطن   ی یرونیب ةتنها جلو یبوم ستیبحران ز»»شود  یم

   .اتت متمال یخدا به تقرب موجب و ارزشمند و یعباد عمل  ی اتالم، ناا  از متیطب

 

 عتیات طبیاحترام به حق ح :سوم مبحث
به آن پرداخته شهد    یا به طور گسترد  ینید یها اتت که در آموز  یات از امور مقدتیحق ح

ات و عدم تمرض بهه  یه بر حفظ حیاصل اول و ات در هر شکل آن مطلوب اتتیحفظ ح   .اتت

 یکه آن ههم بها اذن پروردگهار و خهدا     یتر یمار به جهت مالحت قو ،شد  اتت یزیر هیآن پا

 . ن خواهد بودیآفر اتیح

آن  ،ل بکشهد یه را بهدون دل  یگنجشهک  یاگر کس»: نقل شد  که فرمودند( ص)از رتول خدا 

ن شهخص  یه د گفت پروردگارا ات خواهد کرد و خواهیشکا یتمال یاامت نزد خدیگنجش  روز ق

ن بخورم یببرد و ناذاشت تا من از حشرات زم یاز کشتن من توداینکه هود  کشت بدون یمرا ب

وانهات را دوتهت   یشهان شهکار ح  ینقهل شهد  کهه ا   ( ص)امبر اکرم یر  پیدر ت « .کنم یو زندگ

 . کهرد  یخهود شهکار نمه    یخهورد وله   یاند که آن حضرت گوشت شهکار را مه   داشت و گفته ینم

 :آورد یز اتت که قسهاوت قلهب مه   یگفت ته چ یفرمود  و م یآن حضرت از شکار نه ،نیهمچن

 « .ن رفتنید رفتن و بر درگا  تالطیدن لهو، به دنبال صیشن»

 

 ات یداشت حپاس :چهارم مبحث
رو  را جز بهه ضهرورت    یذکر شد، اتالم نه تنها گرفتن جان جانداران و موجودات ذآنچه بر  بنا

 را ات موجهودات یحفظ ح یو تالو برا یات و احترام به زندگیداند، بلکه پاتداشت ح یز نمیجا

                                                                                                                                         

مریم

  .322، 15: 1414، يمجلس
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به  ةدر نام (ع)یام علام.اتت  یتالمت ممنو ةن کنندیکه تضم داند یم یار مهم ممنویاز امور بس

ر یش .فکنیم ییرخوارو جدایش ةشتر و بچ ةان مادیم» :ندیفرما یزکات م یآور کارگزاران جمع

 یرخهواه یبر آنان مامهار جهز خ   و. نماند یزیرخوارو چیبچه ش یمادر را چنان ندوشان که برا

شهان   و خسهته  شهان نسهازد   مانهد   ،انشان نرتهاند یز ،نکند یمهربان و درتتکار که بر آنان درشت

بهه   یاریکه آن د ید در حالیکن یگوتفند را نزد گوتفند و شتر را نزد شتر ذبح م»و « نارداند

   .«نارد یاو م

 . مت اتتیبه طب یفراتر از ناا  ابزار یا مت از ناا  اتالم مسألهیارتباط انسان با طب

                                                                                                                                         
 .35، نامه البالغه نهج. 1

 .تألیف مصطفي اسماعیلي« هاي سالمت معنوي مباني و داخص»براي مطالعه بیشتر مراجعه دوو به کتاب  .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل

 سالمت معنوي در پرتو مطالعه تطبيقي
 

 

 مقدمه
اجتماعی و فرهنگی مطالعهه    اين مبنا كه سالمت معنوي را پیش از همه، بايستی در يک بافتار

چهرا كهه چه هه كهه مهورد       پهیيرفت « شناختی ضرورت پیشینی روش»توان تا حد يک  می .كرد

بررسی علمهی ههر موضهوعی، بهه     . است  اجتماعی پژوهش است، معنويت همراه با كنش متقابل

هاي هظري چن به صورت تحلیلی و معرفی ساختار علمی پژوهش با اسهتناد بهه منهاب  و     پشتواهه

  ، استفاده«علمی سالمت معنوي ةمطالع»بنیاد  ةبراي پژوهش دربار. است هیازمند مدارك معتبر

مها  . رسهد  مناسهبی بهه هظهر مهی     ةوبه وجهی خاص شی  هامقدس -ثنويت مقدس  بندي از تقسیم

تعله  دارد بررسهی   « پهژوهش »را در اينجا از چن جهت كه به خود « هامقدس -ثنويت مقدس »

تر، مقصود ما در اينجا پاسخی است كهه پژوهشهگر بايهد پهیش از چ هاز       به عبارت ساده. كنیم می

مقهدس، صهر     چيا امر»: به پرسشی از اين دست بدهد« مطالعه علمی تعاريف سالمت معنوي»

چيها  »تهر،   به عبارت سهاده . «حقیقی است؟... هظر از ذهن، تجربه، بافت تاريخی، بافت اجتماعی و

براي سههولت در بحه ، پاسه     « صر  هظر از اهسان و شرايط اهساهی، امر مقدس حقیقت دارد؟

اعتقهاد بهه   »و پاسه  منفهی را   « بهودن امهر مقهدس    اعتقاد بهه حقیقهی  »مثبت به اين پرسش را 
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كه  در   ، ههی  رو ههو   هر يک از اينصر  هظر از اعتقاد به . هامیم می« هبودن امر مقدس یقیحق

اين مطلب ترديدي هدارد كه امر مقدس، اگر حقیقتی مستقل از اهسان و شرايط اهسهاهی داشهته   

و ههامتيیر خواههد    مند، متعالی امري  یر مادي، هازمان( و به هحوي پیشینی)باشد، بنا به تعريف 

اي كه در اين هوشتار مورد  هامقدس به گوهه -شناختی ثنويت مقدس  افزون بر داللت هستی .بود

چيها امهر   »: چن هیز براي ادامهه پهژوهش مها ضهروري اسهت     «  شناختی معرفت»هظر است، داللت 

ة است؟ مطالع« پیير شناخت»هبودن، با روش علمی  بودن يا حقیقی مقدس، صر  هظر از حقیقی

صحت و سقم دعاوي چن و صهرفا  از چن جههت كهه     ةي را بدون داوري دربار، سالمت معنوعلمی

 ةعلمی سهالمت معنهوي، مطالعه    ةبه عبارت ديگر، مطالع. كند می بررسیاي اهساهی است،  پديده

 .وجوه اهساهی امر مقدس است ةهیست، بلكه مطالع« امر مقدس فی هفسه»

ان جهاهی بهداشت از سالمت را تيییرات دهیاي امروز ، اهتقادات جدي به تعريف سازم
 ةگاهه  تا چهجا كه در ادبیات علمی و پژوهشی اخیر، فراتر از ابعاد سه .به دهبال داشته است

تعامل چن با ديگهر ابعهاد بحه      ةبعد معنوي سالمت و هحواز فیزيكی، رواهی و اجتماعی، 
ديهدار  پژوهشی و مصلحت عمومی پ ةچن به عنوان يک عرص ةمطالع ،هم نین .استشده 

هاي مختلف در رابطه با مفهوم معنويت و  به تناسب وجود ديدگاه(.  ) مطالعه شده است
سنجش اين بعهد از سهالمت اراحهی و معرفهی      برايسالمت معنوي، ابزارهاي گوهاگوهی 

تهواهیم   هداشته باشیم، همی  اما اگر تصوير درستی از معنويت و سالمت معنوي. شده است
سالمت معنوي است، دست يابیم ؛ مسلم است كهه سهالمت    خود كه سنجش تةبه خواس
مهادي هیسهتند كهه بتهوان     ههاي   هايی از اين دست، واقعیهت  ، ايمان، تقوا و مقوله معنوي

چیسهت و مراجعهه بهه    هها   چن را به همگان هشان داد تا بداهند منظور ازها  چن مصداقی از
 ةمطالعه  ،از ايهن رو . برد ههدارد ليت هیز بنا به داليل مختلف در اين مورد كارهاي  فرهنگ

حاضر با هد  مروري بر تعاريف سهالمت معنهوي و تبیهین مفههوم سهالمت معنهوي در       
 .ده استشاسالمی اهجام  -ايراهی ةجامع

اسهت، بهراي ارا هه تعهاريف سهالمت        اين مطالعه توصیفی يک مرور روايتی .روش مطالعه
معنويهت يها   ههاي   يهن امهر، وا ه  بهراي ا . مند استفاده شد معنوي از روش جستجوي هظام

هاي ااالعاتی بهه صهورت اينترهتهی، و     سالمت معنوي، بدون محدوديت زماهی، در پايگاه
هاي ااالعات علمی داخهل   هاي تحقیقاتی به صورت دستی در مناب  و پايگاه كتب و ارح

 :به شرح زير اهجام گرفتكشور و خارج 
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2. Narrative review 
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، باهک ااالعهات هشهريات علمهی كشهور     (SID)پايگاه ااالعات علمی جهاد داهشگاهی ايران 

(Magiran) همامتن ،(Namamatn ) و پژوهشگاه ااالعات و مدارك علمی ايران(Irandoc ) 

PubMed, ProQuest, ISI, Scopus, Google Book, Google Scholar, Jstore, IEEE,  
راي رسهیدن بهه   ب (الف. هظر قرار گرفت در مرور و تحلیل متون و مقاالت مرتبط دو هكته مد

مشهترك  »مفهوم جامعی از سالمت معنوي، بر اين باور باشیم كه لفظ معنويت در متون معنوي 

و بهر ايهن اسهاس بتهوان ادعها كهرد كهه تمهامی اوصها  و          ( هه مشهترك لفظهی  ) «معنوي باشد

اصوالّ  وگرهه،. هاي متفاوت هستند هه واقعیت  هاي يک واقعیت شده، ويژگی هاي استخراج شاخصه

. گوهه مصداقی در عالم خارج هخواهد يافهت  هی   گرفته در ذهن ما از سالمت معنوي وير شكلتص

بايد معنا و مفهومی از درون چهارچو     شده براي سالمت معنوي هاي ارا ه براي هر يک از مولفه

بسنده هنمايیم؛ بهراي مثهال، اگهر از ايمهان،     ها  چن متون معنوي استخراج كنیم و به معاهی عرفی

كنیم، براي ههر يهک از ايهن مفهاهیم،      ياد می  هاي سالمت معنوي ر و صداقت به عنوان مولفهصب

گرفتهه از   گشتالت، تصوير ذهنی شكل ةمطاب  هظري ديكر اينكه،. تصويري روشن به دست چوريم

گرفتهه در   تصهوير شهكل  ا  چيد و  الب يک پديده، با اهباشت عناصر و اجزاي گوهاگون به دست همی

تر، تمامی اجزايی كه قهرار اسهت    چيد؛ به بیان دقی  فهم و تيییر گشتالتی به وجود میقالب يک 

به عنوان اجزا و عناصر معنوي در ساخت تصوير معنويت به ما كمهک كننهد، تنهها زمهاهی درك     

بهه بیهان ديگهر،    . در متن و چارچو  معنوي مربوط به خودشان بنگريمها  چن خواهند شد كه به

اي از اجهزا و   هگهريم، در واقه  بهه جهاي مجموعهه      و روايات و متون معنوي مهی وقتی ما به چيات 

 (.  ) كنیم يكپارچه را درك می« كل»عناصر، يک 

 
 های مطالعه یافته

 سالمت معنوی. 1
عرفان و بعد معنهوي اهسهان و    ةاي است كه به صورت عمده در حوز وا ه  «سالمت معنوي»وا ه 

اه و جايگاه اصلی چن قلب اهسان است، قلب اهسهان كهه از چن   كند و خاستگ جامعه معنی پیدا می

حهواس اهاهري و مهادي     ةشود، مخزن و عقب به روح، فطرت، جان، هف  و حتی عقل تعبیر می

ههاي   زيرين و دروهی جسهم چدمهی اسهت و حالهت     ةچيد و به تعبیر ديگر الي اهسان به حسا  می

ثمهره و   ،به همین دلیل. يابد ، تجلّی میاوست یروهی اهسان كه گفتار و رفتارمختلف چن در بعد ب

سالمت معنوي . استهماد اصلی و بیروهی سالمت معنوي در اين فرهنگ، سالمتی گفتار و رفتار 
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. اسهت ، رويه باانی همان قلب است و رويه ااهري گفتار و رفتهار  دارددو رويه ااهري و باانی 

در گام هخست بهه  اهد  وسعه سالمت معنوياصالح جامعه و تمصلحاهی كه در پی  ،به همین دلیل

ر، تقويهت  یاشناسهند، عوامهل تیثیرگه    روهد، چن را مهی  میقلب  يعنیسراغ كاهون سالمت معنوي 

 ةدهند كهه بهر قلهب و اليه     كنند و اقداماتی را سامان می كننده و تضعیف كننده را شناسايی می

 (.3) دروهی سالمت معنوي اثر بگیارهد

سهازمان بهداشهت    هاي به عمل چمده در اسناد با بررسی .سالمت معنویرویکردهای متفاوت در 

سهالمت  » ةهاي منتشهر شهده، بهه دلیهل روشهن هبهودن كهاربرد اصهلی وا          مقاله جهاهی،كتب و

ابههام و سهردرگمی كامهل     دارايهاي صهادره   شده و دستورالعمل ارا ه  تعاريف ة، مجموع«معنوي

به كار برده شده اسهت، ایهف   « سالمت»به عنوان صفت كه « معنويت» ةويژه اينكه وا  ؛ بهاست

گهراي حهداكثري، امهور معنهوي داراي جايگهاه و       در هگاه معنويهت . شود اي را شامل می گسترده

 .دشو اي را شامل می شخصیّت حقیقی و حقوقی است و ابعاد گسترده

ا بهه سهالمت   در اين هوشتار؛ سعی خواهد شد تا تصوير هسبتا  روشهنی از رويكردهه   ،بنابراين

وا ه سهالمت معنهوي بها دو    . شهود  عرضهه بینی دينی و عرفاهی  معنوي با هگرش اسالمی و جهان

 :رويكرد متفاوت قابل بررسی و پیگیري است

 . سالمت معنوي به عنوان وسیله و راهی براي درمان بیماران جسمی و رواهی (الف

ت جسمی و سالمت رواهی و سالمت معنوي به عنوان بعدي از سالمت كه در كنار سالم ( 

 . گیرد قرار میها  چن در افقی باالتر از

بهداشت جههاهی فهمیهده    چه ه كه در هگاه اول از تعريف سالمت ارا ه شده از سوي سازمان

، يعنهی اينكهه سهالمت معنهوي در كنهار سهالمت       اسهت شود؛ سالمت معنوي به معناي دوم  می

شهود بهه    تعريف وارد حوزه داههش پزشهكی مهی   ، ولی وقتی اين استجسمی، رواهی و اجتماعی 

بهراي كمهک بهه درمهان بیمهار و از      اسهت  اي  يعنی وسیله ؛كند يل پیدا می سوي رويكرد اول تما

تهوان بهه درمهان     ها و تجويزههاي معنهوي مهی    شود كه با توصیه هايی استفاده می شواهد و هموهه

دارد، ههه   «اريقیهت »بیهر علمهی   و بهه تع  است اين هو  هگاه، ابزاري. جسمی بیماران كمک كرد

چون سالمت معنوي راهی است براي كمک به درمان جسمی بیماران؛ در صورتی . «موضوعیت»

كنهد و بهه    كه اگر سالمت معنوي در كنار سالمت جسمی و رواهی قرار گیرد موضوعیت پیدا می

صهورت  در اين صورت، سالمت اهسان بهه  . حقوقی مستقل قابل بررسی است موضو عنوان يک 

 (.3) شود هاي معنوي براي بیماران معنوي ارا ه می كلی مطرح و درمان

هگاه محدود . سالمت معنوي دو رويكرد و هگرش متفاوت پديد چمده است ةرو، در حوز  از اين

چه ه در اين هوشتار به چن اشاره خواهد شهد، مبتنهی    .محدود و حداكثري و حداقلی، و هگاه  یر
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سهالمت   در ايهن هگهاه  . اسهت سالمی و عرفاهی به حوزه سالمت معنهوي  بر هگرش ويژه و خاص ا

 .دكن و كلیّت اهسان را مطالعه می فراتر گیاشته زيستی و پزشكی ةمعنوي پا را از حوز

زمههاهی سههال  ةسههالمت معنههوي اصههطالحی اسههت كههه در داهههش جديههد پزشههكی در بههاز  

و در  كهرد سهالمت مطهرح    به عنوان ركهن چههارم  چن را بهداشت جهاهی سازمان میالدي 171 

 بیهان (. 4)اروپهايی قهرار گرفهت   ههاي   اجتماعی مورد توافه  دولهت   ةمعاهده كپنهاك براي توسع

از يهک  « معنويت»و « سالمت»تعريفی واحد از سالمت معنوي به دلیل تفسیرپیيري دو مفهوم 

د بتوان گفهت  شاي (.5) براهگیز است سو و تعابیر متفاوت ارا ه شده از سوي ديگر، دشوار و چالش

 ههاي  و وا ه «سهالمت » ةههاي متنهوّعی كهه در بها  وا      تواف  به وجود ديهدگاه  هبوددلیل اصلی 

قبهل از ورود بهه تبیهین     ،بهه همهین دلیهل    .شهود  مربوط می وجود دارد« معنويت»و  «معنوي»

 . دشول تخصصی چن شايسته است اين سه وا ه واكاوي  مسا و «سالمت معنوي»

 
 مفهوم سالمت (1-1

گويند كهه كهار    اي سالم می لیا به ادراك، رفتار و پديده. سالمت مصدر است به معنی سالم بودن

سالمت يا سهالم بهودن    ةوا  .خوبی اهجام دهد خود را متناسب با چه ه براي او ايجاد شده است به

خود  ةويژ خوبی در مدار صحیح قرار گرفته باشد و كار شود كه چن چیز به به هر چیزي ااالق می

خهوبی كهار    جسمی سالم است كه مجموعه اعضاء و جوارح چن به ،بنابراين. خوبی اهجام دهد را به

كنند و تمامی اموري چون جی  و دف  را بدون مشكل اهجام دهند و عقلی سهالم اسهت كهه در    

اهديشیدن مشكلی هداشته باشد و روحی سهالم اسهت كهه اهسهان را در اههدا  متعهالی اهسهاهی        

ابعهاد جسهمی، روحهی و ذهنهی چن در مسهیر       ةايت كند و اهساهی سالم است كه همخوبی هد به

 .زيستی و هشاط او را تیمین كند تعالی اهسان و هشاط او قرار گیرد و به تعبیر ديگر بتواهد خو 

، صحت را تعريف كرده است و در هر دو كتا ، صهحت  قاهونو  شفادر دو كتا  « ابن سینا»

 بهراي مثهل،  اهد كه هر يک از جوارح و اعضاي اهساهی كار مربوط به خهود  د را ملكه يا حالتی می

اين تعريف اختصاص به اهسان تنها هدارد و  (.6) مزاج اهساهی امر جی  و دف  را خو  اهجام دهد

در مقابلِ صحت، مرض قرار دارد و چن كیفیتی است . شود شامل گیاهان و ديگر جاهداران هیز می

 (.7) اهجام دهدخوبی  بهر مربواه را كا كه هر عضوي هتواهد

اي است كه  حالت يا ملكه« صحت»: گويد می شرح اصول كافیدر « محمد صالح مازهدراهی»

گیهرد و در   شود و در مسیر كمال قرار مهی  اهجام میخوبی  بهچن حالت و يا ملكه  ةكارها به واسط

اي كهه   اسهت از حالهت و ملكهه   ، عبارت است از سالم هبودن و يا اينكه عبارت «مرض»مقابل چن 

 (.1) گیرد كارها در مسیر كمال و رشد خود قرار همی
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شناسهی   در اين هگاه، سالمت صرفا  عدم بیماري هیست، شخص ممكن اسهت از هظهر چسهیب   

سهالمتی و بیمهاري،   . گوهه مشكل و عیبی هداشته باشد، ولی با وجود اين سهالم ههم هباشهد    هی 

ههاي فهرد هیهز     ته هیستند، بلكهه بهر افكهار، هیجاههات و اهگیهزه     فقط به شرايط فیزيولو يک وابس

 (. 1) اهد وابسته

 

 و معنوی معنامفهوم   (2-1

و لفهظ،   معنها معنهوي منسهو  بهه     .در مقابل ماده قرار دارد و معنوي در مقابل مادي است معنا

ه قلهب  باانی و روحاهی در مقابل مادي و مقابل صوري، ااهري است، معنايی كه فقط به وسهیل 

 (.1 ) شود شناخته می

شیايی كه با حواس ااهر و به صورت ابیعی قابل ح  يا لم  اسهت  اماده عبارت است از 

عبهارت اسهت از    معنها  ،در مقابل .د كه قابل مشاهده، تجربه و تعمیم استشو و شامل اموري می

ك هیسهت و  شود و با حواس ااهري قابهل در  هايی كه با ح  دروهی درك می پندارها و واقعیت

لیا اموري معنوي اسهت كهه قابلیهت احسهاس و دريافهت       .امكان تجربه و تعمیم چن وجود هدارد

گیري و سهنجش چن بها عوامهل مهادي، اهاهري و       قلبی و روحی و دروهی دارد، ولی امكان اهدازه

 .ابیعی وجود هدارد

ههر  »: ت اسهت از با عنايت به چه ه بیان شد معنوي در مقابل مادي و عینی قرار دارد و عبار

. «چن مهادي هباشهد   ةاي كه منب ، منشی، مصهدر، میخهی يها  ايهت و هتیجه      ادراك، رفتار و پديده

چهون  . شهود  بنابراين، امور معنوي شامل امور ذهنی، عقلی، روحی، فطري، رواهی و مهیهبی مهی  

مهادي   یرمادي دارهد و يا اينكه هتیجه و  ايت چن   اين موارد يا اينكه منشی و مصدري  یر ةهم

 (.3) است

 

 1مفهوم معنویت (3-1

اولهین عنصهر    ،بهر ايهن اسهاس    ،دار و بها معناسهت   معنويت به معناي برخورداري از زهدگی هد 

 وا ة فراهسهوي . شهود  شهناخته مهی  ضروري براي معنادارشدن و هدفمنهدي شهخص در زههدگی    

Spritualite (معنويت) كاتولیهک قهرن    لهینیمته بعضی از  ةهخستین بار در زبان فراهسه به وسیل

گوينهد مها    مهی   اينک اين وا ه عمومیت يافته است و بسهیاري از مهردم  . هوزدهم به كار برده شد

هاي  اي به شیوه اور گسترده  به« معنويت»وا ة (.   )هستیم   ديندار هیستیم، بلكه اهل معنويت

                                                                                                                                        
1. Spirituality 
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م گسهترة اسهتفاده از   ر ه   رود، در حالی كه بهه  براهگیزي با داللت مثبت به كار می مختلف حیرت

در پشت سادگی اهاهري  (.   )داهند مرادشان از معنويت چیست  چن، تنها افراد بسیار كمی می

، تيییرات اساسی معاهی و جز یات دقیقی در قالب يک ایف، از الحاد گرفته «معنويت»اصطالح 

دينهداري،   از« معنويهت »تلقی رايج جدايی . مختلف عرفی شدن، قابل مالحظه استهاي  تا گوهه

مردم خهود  ها  چن كه در به ويژه در كشورهاي برخوردار از بسترهاي فرهنگی و اجتماعی سكوالر

 (. 3 )داهند تا میهبی، ابزارهاي سنجش معنويت را هیز متیثر ساخته است  را بیشتر معنوي می

 دمعتق وي. است 114 فراهكل در سال تعريف زهدگی، معناداري تعاريف ترين معرو  از يكی

كنهد، بهه    پردازد، با ديگران مالقات می می اش  عالقه مورد هاي فعالیت به اهسان كه است هنگامی

بهرد، وجهود معنها را در خهود      پردازد يا به دامان ابیعهت پنهاه مهی    تماشاي چثار هنري، ادبی می

 منبه   يهک  بهه  اش هسهتی  و وجود كه كند می احساس كه هنگامی ، هم نین. كند احساس می

 اتكهايی   قابهل  و گسهترده  هاي گاه تكیه و ها چارچو  به متكی را خود و است خورده پیوهد اليزال

 و يابهد  در می را معنا بیند می است، كرده اهتخا  كردن   زهدگی براي كه اي فلسفه و میهب ماهند

معنويهت   مطالعات سالمت معنوي، ةپردازان حوز هظريه ماير يكی از(. 4 ) كند می احساس را چن

ايهن جسهتجو    و معتقد است كهه  داهد جستجوي مداوم براي يافتن معنا و هد  در زهدگی میرا 

 (.5 ) اهدبه درك عمیقی از زهدگی در پهنه گیتی و هظام باورهاي شخصی برسفرد را  تواهد می

در دو جنبهه بها ههم اشهتراك     ها  چن توان دريافت كه  در يک برداشت كلی از اين تعاريف می

منجر به پهايین چمهدن سهطح     و (7 ) روشی كلی و عام از ارزيابی زهدگی است امعن: (6 ) دارهد

 (. 1 ) شود و كاهش خطر ابتال به بیماري رواهی می( چون افسردگی واضطرا )عوااف منفی 

ههاي    اي است برون ه درون ه و فراشخصی كه تجربهه    بنا به عقیدة اسوينتون، معنويت تجربه

به عبارت ديگهر،  . دهد مستقیم چن را شكل میبه اور كند،  گی میاي كه در چن زهد فرد و جامعه

 (.1 ) اي است متشكل از عناصر بیروهی، گروهی، اجتماعی و مافوق ابیعی معنويت پديده

رههج ههر فهرد    »: گويهد  يوهگ با تیيید واقعیت رواهی هیاز معنوي يا میهبی در هو  اهسان مهی 

 براي روح او به شمار چورد كه هنوز معناي خهود را در  بايد در ههايت به عنوان رهجی رهجور را می

هاي اهسان عللی هم در گیشته و هم در حهال   رهجوري يوهگ معتقد است كه روان. «هیافته است

كهه  را گیرد كهه مشهكل مهیهبی     وي هتیجه می. ماهدهد ها فعال همی رهجوري وگرهه اين روان دارد

رهجهوري   ل احتمالی و هم دلیل واقعی بهراي روان توان هم دلی دهد می مراجعه كننده توضیح می

هاي معنوي و روحهی را   و به اين ترتیب يوهگ برخال  هظر فرويد تجربه( 1 ) او به حسا  چورد

ابه  هظهر كهارل    . گیهرد  هاي بالقوه سالم و سالمت از هستی اهسان در هظهر مهی   به عنوان جنبه

هاي معنهوي   كند تا جنبه رون معطو  میمیاهی حیات، فرد توجه خود را به د ةيوهگ، حدود دور
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چيد، تیكید  چگاهی از فناپیيري و تناهی كه در اواسط عمر به وجود می. بیشتري را در خود بكاود

تهر شهدن زههدگی فهرد كمهک       دهد و به معنهوي  و توجه فرد به موفقیت اين جهان را كاهش می

وي بها  . داههد  ايی در زهدگی مهی ويكتور فراهكل دين را عبارت از تحق  خواست معناي  . كند می

مهیهبی بهودن و پاسه  بهراي چیسهتی      »اهگهاري   استناد به هظر چلبرت اينشتین مبنی بر يكسان

مراد  بودن اعتقاد بهه خهدا و معنهاداري    »و هیز ديدگاه ويتگنشتاين با مضمون « معناي زهدگی

پزشهک بهه      و رواندر مقام فیزيكدان، فیلسهو ها  چن رسد كه هر سه می ، به اين هتیجه«زهدگی

 (.4 ) اهد تعاريف مشترك و قابل اهطباقی از دين رسیده

باورهها و رفتارههاي    تمهامی  تعريهف شهده   تهر از ديهن و مهیهب    مفهومی جهام  در معنويت 

ی از ، هظهام دين يا مهیهب  (.  ) گیرد هاي متنوعی را در بر می  یرمادي اهسان با ابعاد و شاخص

از  كند تها بهه درك معنهوي بهاالتري     به افراد كمک می است كه باورها و اعمال سازماهدهی شده

معنويهت در الهیهات اسهالمی زيربنهاي عبهادات و روابهط        (.  ) برسهند  خداوهد، خود و ديگران

در قهرچن مجیهد و احاديه  وارده از    . زهدگی چدمی موثر است ةاجتماعی است و در اعمال روزمر

بینی الهی يعنهی همهان    بر محور معرفت و جهان اهل بیت، تمام احكام شريعت و اعمال اخالقی

معنويت استوار است كه در تمامی افعال و حاالت اهسان از جمله در دوران بیماري و شهفا مهوثر   

داشته باشد كهه    بینی چنین جهانكسی اگر »(: 3 )فرمايند می( 311 )محق  داماداستاد . است

ابهدي اسهت، هرگهز  هم و اههدوه بهه        هسهتی اليهزال و   أهرگوهه حركت و سكوهی متكی بر مبهد 

 . «دهد خويشتن راه همی

كه ح  تعل  بهه يهک بعهد متعهالی يها       ی استو رفتارهاي ها بر اين اساس، معنويت گرايش

 ة، پايه و شهالود (توحید)در واق ، ايمان به خداي يكتا  .(4 ) كند چیزي فراتر از خود را بیان می

ه موجب پیوهد اهسان با خدا شهود و يها منشهی اثهر     در اين بین هر چه ه ك. حقیقی معنويت است

 . اي از معنويت باشد تواهد جلوه هاي ابیعت و هنر می د، از جمله زيبايیشوحركت و توجه به او 

كیفی خود ادراك پزشكان از معنويت را در قالهب سهه    ةدر مطالع( 5 1 ) توكل و همكاران

 اههد  گهزارش كهرده   «معنويهت افقهی  »و  ،«معنويت متعالی»، «معنويت مبتنی بر میهب»مفهوم 

ديگري ادراك از معنويت را در میهان ارا هه دهنهدگان خهدمات      ةهم نین، چهان در مطالع(. 5 )

، «معنويت اهتفاعی متعهالی »، «شناسی قدسی معنويت مبتنی بر هستی»درماهی در قالب مفاهیم 

معنويهت  »در قالهب  و در میهان دريافهت كننهدگان خهدمات درمهاهی      « معنويت اهتفاعی افقهی »

در . اههد  كهرده تبیین « معنويت معطو  به حقوق قاهوهی»و « معنويت عرفی و فرهنگی»، «چيینی

معنويت اهتفاعی ». قول و فعل خداوهد منب  معناست« شناسی قدسی معنويت مبتنی بر هستی»

و « فهاعی افقهی  معنويت اهت» .داردمقدم بر رفتار به عنوان امر برتر تیكید هاي  اهگیزه بر  «متعالی
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شناسايی شده در میان دريافت كنندگان خدمت در مجمو  هاار به تلفی  عرفی و هاي  هیز سن 

در ههم چمیختگهی    اههد كهه   چهان هتیجه گرفته. فرهنگی از مباهی عمودي و اجتماعی معنا هستند

شهكی  سازي چن دو در مناسبات پز مهمی را در ههادينههاي  هسبی مفهوم معنويت و اخالق داللت

پهیيري   گران اجتماعی بر حسب هو  جامعهه كنش. كند ايراهی ايجا  می ةدر بستر فرهنگی جامع

، معنويت در معنايی كه متضمن امهور  با اين وصفكنند؛  می مصادي  متعدد را حمل بر معنويت

تواههد روح چدمهی را بهه     باشهد، مهی  « هاار چرماهی»مادي معطو  به  محسوس و عناصر  یر  یر

از چندگاهگی بالوجهه  « معناداري هستی»و « فلسفه سالمت و بیماري» هم ونوالتی استناد مق

معنوي هقش خود را در مناسهبات   ة، در حكم يک سرماي«وحدت»برهاهد و با ها ل همودن چن به 

خروج معنويت از تلقی ابزاراهگاراهه فعلی چن، كهه صهرفا  در شهرايط    . سالمت و بیماري ايفا همايد

است كه مرگ را  جديدپیيري  جامعههاي  كند، متضمن تجديد هظر در رويه می دااضطرار بروز پی

ترين مرزهاي وجودي سوق داده و اههوا  سهازوكارهاي تيافهل را در مواجههه بها چن       اي به حاشیه

دهند  می سامان بخشیده است؛ ساز وكارهاي میكور در شرايط بیماري مدخلیت خود را از دست

 (. 6 ) سازهد می ازي معقول از بیماري و مرگ هاتوانرا در معناسها  و اهسان

كه تقريبها   را هاي مشتركی  معنويت، موضوعی است كه ا لب اديان بدان توجه دارهد؛ ويژگی

 تهوان در مهوارد زيهر برشهمرد     خورد می اديان وجود دارد و با معنويت فرادينی پیوهد می ةدر هم

( 7:) 

 اعتقاد و ايمان به خدا و هیروي برتر؛ 

 تیكید بر ايمان، عبادت و چرامش دروهی؛ 

   ؛(خاهوادگی -سازماهی)تیكید بر محوريت مردم و خدمت به خل 

 تعهد در روابط بهتر با ديگران و كمک به صلح و توازن جهاهی؛ 

 حركت تكاملی با بشر و جهان به سوي كمال و خوبی؛ 

 دهیايی بهتهر بهراي    چمیز با ابیعت، براي تعهد به يک محیط پايدار و همزيستی مسالمت

 هاي چينده؛ هسل

 

معنويهت   ةگوهه كه اشاره شد، هرچند در فرهنگ اسهالمی بهه صهورت مسهتقیم از وا      همان

ههاي حضهرت    معنويهت اسهالمی، قهرچن كهريم و فرمهوده      ةاستفاده هشده اسهت، ولهی سرچشهم   

الحات اصهط از  (Spirituality)اسالمی بهراي وا ه  ربهی    در فرهنگ. ، پیامبر خداست(ص)محمد

بهاان، حه ، عهال م    : اين معهاهی اسهت   ةاين اصطالحات در برگیرهد. شده استگوهاگوهی استفاده 

از . معنا، مقام لطف الهی، مفهوم كمال اخالقی، دعا، جان و ذكر خدا و ديگر اصهطالحات مشهابه  
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ديدگاه مسلمین، زهدگی معنوي، هم بر ترس خدا مبتنی است و هم بر عش  او؛ ههم تسهلیم در   

 (.1 )خدا و هم جست و جو براي شناخت او كه هد  ههايی چفرينش است ةبر ارادبرا

 

 سالمت معنوی گوناگونتعاریف . 1

 یعنه ي. داهسهتند  یم يماریبدن را تاب  مزاج و اختالل در مزاج را ب تيريهگر، مد اب كل يحكما

بهدن هاشهی از    قا ل بودههد واخهتالل اجهزا را در    یكل بدن شین مستقل يبدن، برا يجدا از اجزا

گاههه   يها اصهول شهش    سهته ضهروريه  مبحه    .دنداهست می برهم خوردن تعادل چن حقیقت كلی

اسهت،  چمهده  از جملهه در تیلیفهات جرجهاهی     ،پیشگیري كه در كتب حكماي اب سنتی ايهران 

و  ،هوا، حركت و سكون، خوا  و بیداري، خوردهی و چشامیدهی، اسهتفراغ و احتقهان  : هد ازا عبارت

از ديدگاه جرجاهی اثر اعراض هفساهی بر سالمت فرد در مقايسه بها سهاير اصهول     .ساهیاعراض هف

بنابراين، پزشک بايهد از اعهراض هفسهاهی    . شود تر اعمال می گاهه موثرتر بوده و اثر چن سري  شش

 (. 1 ) بیمار ااال  كافی داشته باشد و چن را رف  همايد

بزرگان زمان خود از جمله  یو تجرب یات علمياب را مطالعه و هظر يهظر ةحوز نایس یبوعل

را بها   نوسیچهون بقهراط و جهال    یاهینیشه یو پ یحیو ابوسهل مس يبن عباس اهواز یو عل يراز

خهود را اعهالم    ياجتهاد هاي ديدگاهكرد و بندي  مطالعه و جم  یاسالمهاي  از چموزه يریگ بهره

در  قهاهون وي در كتها  اول  . بهود  یو مرج  علم پزشهك  اریقرن مع 5از  شیب قاهونهمود، كتا  

زهدگی قلب و روح است كه اين دو بسیار گرم هسهتند و تمايهل بهه     یمنش»(:31) هويسد اب می

  .«افراط دارهد

ابابهت   ةعرصه  تمدن اسالمی كه به كنهدوكاو در هفه  اهسهان در    ةپزشكان برجستديگر از 

بن زكريهاي رازي   بكر محمدابو .است( 3 3- 5 )بن زكرياي رازي  محمد حكیمپرداخته است 

از ايهن رو،  . «ابیب جسم بايد ابیهب هفه  باشهد   »: هويسد می ی جهانبالینترين پزشک  بزرگ

اههدرزگوي  يهک  به وي « اب الروحاهی»بخشد و در رسالة  می سیماي پزشک را سیماي روحاهی

ههاي   نسخن گفته و درما تنی - روانهاي  شود و در ساختاري علمی از واكنش می اخالق مبدل

 . دهد میهجام خود را ا

داراي  اهب منصهوري  كتها    .خود قرار داده اسهت  اب منصوريرا در برابر  اب روحاهیاو 

. المللی است، ولی اب روحاهی او اخیرا  مورد توجهه داهشهمندان قهرار گرفتهه اسهت      شهرت بین

ر زي داصهل اساسهی را   .استبهر  1 و مشتمل بر رازي، اصالح اخالق هف   اب روحاهی ايت 

هها و   در تمهام كهنش   «روي میاههه »اهب روحهاهی وي هماهها     و هسخة( افعال هف )رفتار اهساهی 

ههم بها اهب    بايهد  هظهر وي چن اسهت كهه اهسهان     . هاي رواهشناختی در همه حال اسهت  واكنش



 17  سالمت معنوي در پرتو مطالعه تطبیقی: فصل چهارم بخش اول

روحهاهی كهه هماهها     پزشكی معرو  است، كوشش همايد و هم بها اهب   جسماهی كه به همان تن

 .تعديل افعال هف  استاستدالل با برهان در 

رازي در مفهوم معاصراهه همان رواهشناسی اخالقی يا از حی  حكمهی فلسهفه    اب روحاهی

هااقهه،  )گاههه   هاي سهه  ها در تعديل افعال هف  اخالق در برابر اب جسداهی و چن اقنا  با برهان

بهدن  تعهادل را در قهواي مختلهف     تها  كوشیده است اب روحاهیازي در ر. است(  ضبی، شهوي

روش او در ايهن كتها  توجهه بهه      ،از ايهن رو  .اهسان به وجود چورد و عیو  هف  را تعديل همايد

چن  ةروي در امور است تا بهه واسهط   عیو  و دوري از رذايل اخالقی هواي هف  و اعتدال و میاهه

ول بههر ا  .داهسان هرچه بیشتر و بهتر فعال شده و به سوي فالح حركت هماي ةقواي عاقله و هااق

 . در با  برتري خرد و ستايش چن و بهر دوم در با  سركوبی هوا و راهدن چن است

محور است، به اين معنا كه هف  اهسهان دچهار عارضهه و چسهیب      هظام اخالقی رازي، سالمت

عقل، سنجشگر است و بها  . پیشگیري و درمان اين عوارض است به دهبالشود و اب روحاهی  می

سهالمت   . بدي رفتهار را سهنجید و بايهدها را از هبايهدها بازشهناخت      توان خوبی و عقل می ةسنج

اگرچهه وضهعیت   . حاكمیت فرمان عقل سنجشگر بر همة شهوون اهسهاهی اسهت    ياهسان در گرو

عامل دروهی گريهز از  . ابیعی اهسان، سالمت است، اما اهسان بالطب  از اين سالمت گريزان است

. زههد  ، سرهوشت سهالمت و بیمهاري را رقهم مهی    اوچالش مستمر بین عقل و ه. سالمتی، هواست

در بهر يهازدهم  . حاكمیت عقل سنجشگر بر همة زواياي وجود چدمی، تعريف سالمت هف  است

( زيهاد  ةفكهر و  صه  )سزاست كه خردمند تهن را از چن دو  » ها چمده است در با  راهدن دلنگراهی

ن را بهین سازد، و تندرستی را بهر  اي كه چ راحت بدارد و از سرگرمی و شادي و خوشی به اهدازه

چن هگاه دارد به حاصل همايد؛ مبادا سست و شكسته و رهجور و هزار شود، و ما را از هد  خويش 

سخن رازي در مقام تشخیص سالمت، يعنی در بیان تعیین مصداق تاب  عقل (.  3)« بازايستاهد

از لیتی كهه  « اجتنا »و تقصیر؛  به معناي دوري از افراط« اعتدال»: بودن رفتار، گوهاگون است

به حداقل هیاز و رعايت حد كفايت در برخهورداري،  « بسنده كردن»اهجامد و  به هحوي به الم می

 .چيند ند كه در مواض  مختلف به كار میهست تبعیت از عقل ةسه مالك  عمد

سهوفان  ههاي اخالقهی فیل   محور بودن هظام اخالقی رازي را در مقايسه با هظهام  مفهوم سالمت

تهوان   اههد، بیشهتر مهی    محهور بهوده   پسین در دورة اسالمی كه در پی تیسی  هظام اخالقی كمال

هاي عهارض   محور، پیشگیري و درمان بیماري هد  اخالق، در هظام اخالقی سالمت. تحلیل كرد

اهسان سهالم بهراي حفهظ سهالمت     . هاست شناخت اين بیماري يبر هف  است و اين امر در گرو

هاي هف  را بشناسد و بر همین اساس گام هخست در هظهام   ه صورت مستمر بیماريهف  بايد ب

رازي هیز هماهند سهاير فالسهفه    .اخالقی رازي، خودشناسی به معناي شناخت عیو  هف  است
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عقالهیت و خردورزي را ارج وافر ههاده و مالك تمییز اهسان از سهاير موجهودات را قهوه عقالههی     

تهرين هعمهت    خهرد بهزرگ  » :هويسهد  اول كتا  در برتري خهرد مهی   در فصل ويبرشمرده است؛ 

گیري از اين قوه زمهاهی   اما بهره. «خداوهد هزد ما و سودمندترين چیزهاست كه بهتر از چن هباشد

 ازد كه اهسان بر هواي خويش لگام زده و از حد اب  و ابیعت گهام فراتهر هنههد و    شو میسر می

ههاي حهال و    و ابا  همیشه فراخوان به پیروي از لیت هواپ  گويیم كه » :اهگارد همین رو می

از اين رو سزاوار است كهه خردمنهد   . بدون تفكر و تامل در عاقبت امر باشندها  چن ترجیح ههادن

 (. 3)« دهواي و اب  را باز دارد و سركوبشان هماي

 ةه وسیلمعتقد است براي درمان عیو  هف ، اهسان بايد از فردي عاقل كمک بگیرد تا ب وي

 بههر وي در ايهن بهاره در   . هاي او از عیو  خويش چگهاه شهود و در درمهان چن بكوشهد     راهنمايی

را بهازداريم از بابهت    اتهواهیم ههو   هريهک از مها همهی    هكههظر به چ»:هويسد می اب روحاهیچهارم 

خهرد هها  و    ةهايش و هم هتوان بها ديهد   اش و درست شمردن و هیكو داهستن كنش كامی دوست

چن  ةهاي موجهود و چیزههاي هكوهیهد    ها و رفتارش هگريست هزديک است كه عیب ه خويپاك ب

ها بايسته است كه چدمی امر خهويش در ايهن خصهوص بهر      اهداختن عیب در كار بر... فاش هگردد

 .«دمردي خردمند كند كسی كه بسیار با وي همراه و پیوسته بوده باش

هاي هف  از قبیل بخهل و خشهم و    و بیماريرذايل  ةرازي در فصول مختلف اين كتا  دربار

چورد و فصهل چخهر اثهر را بهه تهرس از مهرگ        سخن به میان می... هگراهی و بینی، دل دروغ و خود

د كه حاالت هف  پ  از مهردن بسهیار بهتهر از دوران    ده وضیح میدهد و در چن ت اختصاص می

كامل از هفه   به اور توان  میرا ه[ ترس از مرگ]هماها اين پديده »: هويسد میوي حیات است، 

چيد كه هماها بهتر است از چه ه در  قاه  شد كه هف  پ  از مرگ به حالی در میاينكه راهد مگر 

بیم چزاري است كه  ،علت ديگر ترس از مرگكه دارد  سپ  از حی  ديگر بیان می. «بوده چن می

بب وجهود هفه  در بهدن    ها به س رسد و چن هیز هادرست است چه ح  در اهدام هنگام مرگ می

 (. 3)است و اگر هف  از بدن فارغ شود ديگر ح  و احساسی در بدن وجود هخواهد داشت

هظهر   را مهد محهور   در هظامِ اخالقیِ تلفیقی خود رهیافهت سهالمت  ( ق 515-451) هیز  زالی

 وي در دههد،  هاي هف  اختصهاص مهی   را به بررسی بیماري احیاء علوم ديندارد و رب  مهلكات 

ستین كتا  اين بخش به معرفت هف  و در دومین كتا  با عنوان رياضهت هفه  بهه بحه      هخ

شهرح مباحه    تهوان   مهی اي  گوههبه اين مبح  را . پردازد هاي شناخت عیو  هف  می راه درباره

 (: 33) گويد در اين رابطه می زالی . پنداشترازي 

چفريده شده اسهت و زمهاهی چن    تواهد اهجام دهد، هر عضوي از بدن براي اهجام كاري كه می»

تواهد اهجام دههد و   همی حال يا اينكه اصال . عضو مريض خواهد بود كه هتواهد چن كار را اهجام دهد
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شهود كهه    چشم وقتی مريض می براي مثال،. دهد افتد و يا اينكه خو  اهجام همی عضو از كار می

هیست تحرك الزم و مناسب را ديگر قادر هیست خو  ببیند و دست زماهی مريض است كه قادر 

براي اهجام كار داشته باشد و قلب هم زماهی مريض است كه هتواهد رسهالت و میموريهت خهود را    

 .كه براي چن خل  شده است به اهجام رساهد

علهم، حكمهت، معرفهت،     فريده شده است اموري است ماهندچچن میموريت كه قلب براي چن 

ردن از مناجات و گفتگو با او، گیشت از شهوات به خاار دوستی خداوهد، بندگی خداوهد، لیت ب

اهجام دهد، اين قلب مريض خوبی  بهلیا هرگاه قلب و دل چدمی هتواهد امور پیش گفته را ... . او و 

 .«است

هگر حكماي ايراهی در درمان بیماران و توجهه چههان بهه بعهد      گفت بر ديدگاه كل متون پیش

گهیارد، داللهت     وان بعدي كه بر سالمت جسهماهی تهاثیر مهی   معنوي و سالمت هف  اهسان به عن

از هظر چهان هیز خاستگاه معنويت هماها قلب و دل اهسان است كه بايهد در گهروي دوسهتی    . دارد

 .دشوخداوهد بوده و پاكیزه هگاه داشته شود تا سالمت معنوي حاصل و درمان بیماري میسر 

، در يكهی از اولهین تعهاريف   . اههد  معنهوي داده تعاريف متفاوتی از سهالمت   پ  از چن مؤلفان

مطرح هاي   حوزه. سالمت معنوي در قالب ارتباط با خدا، خود، جامعه و محیط تعريف شده است

 خهورد  شده توسط اين تعريف به اشكال مختلف در ديگر تعاريف از سالمت معنوي به چشم مهی 

بهاط جسهم، ذههن و روح در    مثهال سهالمت معنهوي از ديهدگاه ياههگ در قالهب ارت       براي (.34)

اي از چرامش دروهی، ارتبااات مثبهت و دوسهتاهه بها ديگهران و هم نهین ارتبهاط بها         زمینه پیش

فیشهر   ،عالوه بهر ايهن  (. 35)ابیعت و خداوهد به عنوان محوريت باورهاي فرد تعريف شده است 

اساسهی از   گفهت، سهالمت معنهوي را بعهدي     در تعاريف پهیش   هاي چهارگاهه با استناد به حوزه

داهد كه موجب يكپارچگی و هماهنگی ساير ابعهاد سهالمت از جملهه     فرد میزيستی  بهسالمت و 

 . (5)شود  ابعاد جسماهی، رواهی، اجتماعی و عاافی می

 نیبه  یبهودن، همهاهنگ   از متصهل  یحس»را به عنوان  يو همكاراهش سالمت معنو هاهگلمان

 یافتنيه  و منسجم دست ايرشد پو نديفرا کي  يركه از ا یو وجود متعال عتیاب گران،يخود، د

 (.36) داهند می« شود منجر می یزهدگ يو معنا يیشناخت هد  هها کياست و به 

كهه   یاهسهاه  یو اصل یذات تیفیك»: (37) است كرده فيتعر گوهه نيرا ا يسالمت معنو لریم

و  ديیه را تی یقط  زههدگ ور به ا نكهيبه ا مانيتر از خود بوده و ا بزرگ يزیباور به چ رهدهیدربرگ

 .«كند می  يتصد

از بودن، احساسات مثبهت،   یحالت»را با اصطالح  يزيستی معنو خو  (113 ) شریو ف گومز

كننهد كهه در    می فيتعر« فطرت زیو ه يیماورا يرویه کيو  گرانيشناخت ارتباط فرد با خود، د
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لهیت،   ،يمنهد  تياكمهال، رضه   ت،يه فهرد احسهاس هو  ( يسهالمت معنهو  )صورت دارا بهودن چن  

ههد    يكنهد و دارا  مهی  یدروه عادلتو هگرش مثبت، چرامش،  م،عش ، احترا ،يیبايز ،يخرسند

 (.31) شود می یزهدگ

شهده   رفتهيپی فيتعر کيكه  دیرس جهیهت  نه ايب يسالمت معنو اتیبا مرور كامل ادب یبنزل

موجود را در  فيتعار يمعنو از سالمت یبیترك با بیاناو  (.31)وجود هدارد يعام از سالمت معنو

اجتما  و خود؛  يها و باورها ارزش(   ؛یدر زهدگ تيح  رضا(  : كرد يبند دسته دگاهيشش د

كنتهرل و هظهارت    یاله يرویه ايقدرت  کي( 5 ؛زيستیبهعامل در  کي( 4 ؛یدر زهدگ تیكل( 3

 .یاهساه/ يتعامل معنو( 6و  ؛برتر

هاي معنوي اهسان و اعتقادات متنو  دينی جوامه   از چهجا كه معنويت ایف وسیعی از رفتار

هاي  تعريف و مفهومی كاربردي از سالمت معنوي و تعیین ابعاد و شاخص بیانگیرد،  را در بر می

ههاي   هاي اعتقادي و فرهنگی افراد جامعه و هیز زمینهه  چن امري دشوار است و با توجه به ويژگی

امها چه هه امهروزه بهر     (. 41)حدودي متفاوت باشهد  تواهد متنو  و تا  اجتماعی جوام  مختلف می

هظهران   اساس شواهد علمی فراوان كه در ادبیات اين حوزه به چن اشاره شده است و میان صاحب

معنادار و قوي میان متيیرهاي معنويت و سالمت است  ةهظر وجود دارد، وجود رابط  بر چن تواف 

هها،   فت، ديدگاه معنوي روي باورها، هگهرش توان گ كه در تعريف سالمت معنوي می چنان(.  4)

گیارد، اين تاثیر  ها و رفتار افراد تاثیر عمی  دارد و بر بیوشیمی و فیزيولو ي بدن تاثیر می ارزش

 (.4 )شود  روي فكر و بدن تندرستی معنوي هامیده می

، تواهد در خدمت سالمت جسهمی قهرار بگیهرد    در اين هگاه، سالمت معنوي عالوه بر چهكه می

شناسی سالمت اشاره شهد،   همان گوهه كه در وا ه در هتیجه. داردهويت و شخصیت مستقل هیز 

شهود و    می سالمت محدود به سالمت جسمی هیست و سالمت رواهی و روحی را هیز شامل ةداير

پردازان بر چن اتفاق هظر دارهد و دسهتگاه رواهها اهسهان را يهک دسهتگاه       شناسان و اصطالح ليت

 .داهند  می مستقل

پ  ممكن است اهسان از هظر رواها بیمار و معیو  باشد، هم نان كه ممكن اسهت از ايهن   

»: فرمايد قرچن بر اين اصل صحه گیاشته است، ما. هظر سالم باشد

:  قهرچن كهريم،   ]« هافهزود  چهان بیمارى بر خداوهد است؛ بیمارى هو  يک چهان دلهاى در / 

از  / فرمايد ما(  )امیرالمؤمنین. ؛ در دل و روحشان بیمارى است[1 

و از فقر بدتر، مريضا بدن اسهت،  /   جمله باليا و شدايد فقر است، 
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و از بیمارى تن بدتر و شهديدتر، بیمهارى دل و قلهب اهسهان      /   

 (. 4)است
 

 سالمت معنوی تعریف (1-2

اههد،   ويهژه بها هگهرش اسهالمی     همه كساهی كه در پی تبیین و ترويج اهديشه سهالمت معنهوي    

خاصهی   ةحوز توان چن را در تعريف سالمت معنوي بسیار دشوار است و همی»هظر دارهد كه  اتفاق

 شايد بتوان گفت علت اصلی مشهكل بهودن تعريهف، بهه دو عامهل اصهلی بهر        (.4) ،«محدود كرد

بینی، هگرش و پارادايم حاكمی كه معموال  در پ  هر هگاه و قضهاوتی وجهود    هو  جهان. گردد می

خهدا،  بسیار روشن است، هگاه كسی كه صرفا  مادي يا صرفا  معنوي و يا التقاای به اهسهان،  . دارد

هگرد، متفاوت است و به صورت ابیعهی وقتهی    ها می ابیعت، فرا ابیعت و ديگر حقاي  و ارزش

. شهود  ها هیز متفهاوت مهی   ها و منش ها، رفتارها، كنش هگاه، ادراك و احساس متفاوت شد قضاوت

كند و بهه ههوعی وابسهته بهه همهان عامهل اول        دوم هقش چفرينی می ةعامل ديگري كه در مرحل

عدم تواف  در مفهوم وا گاهی چهون سهالمت، معنويهت، ديهن، روح، روان،     : ارت است از، عباست

كه امكهان تعريهف منطقهی از     شده استاين دو عامل اصلی باع  . بیماري و ديگر عناصر مرتبط

 .سالمت معنوي را با مشكل جدي همراه سازد

ها مبتنی بهر   ا و تبیینه تعريف شده است؛ اوال در اين بخش تالش  شدبا توجه به چه ه بیان 

در ايهن  . شودبا همین هگاه، وا گان مرتبط تبیین ، ثاهیا . بینی دينی، اسالمی و عرفاهی باشد جهان

گرا، فرايندي است  در اصطالح پزشكی با رويكرد مادي «سالمت معنوي»تحقی  دريافت شد كه 

الح  یهر  لهی در اصهط  و. توان به درمان بیمهاران جسهمی كمهک كهرد     گیري از چن می كه با بهره

گیهري در درمهان    سالمت معنوي فرايندي است كه عهالوه بهر بههره    گرا پزشكی يا پزشكی معنی

تواههد   تواهد در درمان روحی و رواهی بیماران هیز مفید باشد و از چن باالتر می جسمی بیماران می

هايت به كمهال و  شرايطی را در جامعه پديد چورد كه سالمت اجتماعی را هیز افزايش دهد و در ه

 .ها كمک كند ههايت خوبی اهسان و اهساهیت و صعود او به بی ةجاهب تعالی همه

هگاهی ابهزاري  . گیرد دو هو  هگاه محدود و  یرمحدود به سالمت معنوي شكل میاز اين رو، 

هاي معنوي و هگهاهی فراتهر از    گیري از عناصر و مؤلفه و محدود به درمان جسمی بیماران با بهره

 .اه ابزاريهگ

در هگاه حداكثري و  یر ابزاري سالمت معنوي در عرض سالمت جسهمی و در افقهی بهاالتر    

                                                                                                                                        

 . 311، حكمت ههج البال ه.   
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 .استگیرد و به دهبال توسعه سالمتی به معناي عام و فراگیر چن در فرد و جامعه  قرار می

فهردي و اجتمهاعی    ةجاهبه  سهالمت همهه   ةهگاه  یر محدود به سالمت معنوي در پی توسهع 

. گیهرد  اي كه معنويت در خدمت همه ابعاد سالمت و اعتالي جامعه قرار می وههجامعه است به گ

در هگاه محدود معنويت زيرساخت هیست، بلكهه روسهاخت اسهت و فقهط بهه عنهوان يهک ابهزار         

تعريفی از  با عنايت به چه ه بیان شد شبه .تواهد در خدمت پزشكی جسمی و رواهی قرار گیرد می

 (:33)است كه به شرح زير  سالمت معنوي ارا ه شده است

وري معنويت و امهور معنهوي    سالمت معنوي با هگاه محدود و حداقلی، عبارت است از بهره»

حالهت امنیهت،   : در سالمت جسمی؛ ولهی در هگهاه  یهر محهدود و حهداكثري عبهارت اسهت از        

متفهاوت   چرامش و سكون قلبی و روحی كه از اعتقاد و اعتماد به منب  و قدرتی برتر و اامینان،

شهود و   تواهد باشد هاشی می از عوامل مادي و پیراموهی كه در فرهنگ اسالمی  یر از خداوهد همی

معنی بخشهی بهه    گردد ودر ههايت باتقويت و باع  افزايش امید، رضايتمندي و هشاط دروهی می

 ةجاهبه  سالمت چون سالمت جسمی، رواهی، اجتماعی؛ منجر به سالمت و تعالی همهه  ديگر ابعاد

 (مدل مفهومی زير را ببینید. )«دشو اهسان واهساهیت می
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 تبيين مدل

  در تعريف، هر دو هگاه حداقلی وحداكثري در هظر گرفته شده است؛ 

 هگاه اول معنويت ابزاري و وابسته است ولی در هگاه دوم حقیقی و اصیل است؛  در 

 بخش است؛ مت معنوي هوعی حالت و دريافت قلبی و روحی اامینانسال 

 خاستگاه اصلی سالمت، قلب است؛ 

 و متفهاوت از عوامهل مهادي و    ( ذات اليزال الهی)اين حالت، از اعتقاد و اعتماد به قدرتی برتر

 شود؛ پیراموهی هاشی می

 د؛شو مندي و هشاط دروهی می الت، باع  افزايش امید، رضايتحاين  ةهتیج 

  كند و به ياري اهسان  ريب  میحالت متصَور كه در تعريف چمده است، قطره را به دريا وصل

اهسهان و اهسهاهیت در    ةجاهب تواهد به تعالی همه چيد و در ههايت می شده در كوير يیس میوگم

 ةدههد و زمینه   ابعاد كمک كند، چون اين حالت، وجود و هستی اهسهاهی را توسهعه مهی    ةهم

 .سازد ا فراهم میإعتالي چن ر

   حالت توصیف شده در سالمت معنوي محدود به بیمار تنها هیست، بلكه شامل ساير عوامهل

شهود؛ بهدين معنها      موثر در ارتقاي سالمت فردي، اجتماعی، محیطی و در گستره جهاهی می

اي و در هر شرايطی كه پديد چيد، باعه  افهزايش    كه اين حالت  اعتماد براي هر فرد و جامعه

 . ...سالم باشد، پزشک باشد، و يا  تواهد بیمار باشد، چن فرد می ،حال. دشو شاط و امید میه

 كند،  اي كه به چن دست پیدا خاصیت عمومی حالت اعتماد  گفته شده براي هر فرد و جامعه

گیهران اصهلی چن    به صورت ابیعی يكهی از بههره  . مندي و هشاط است افزايش امید، رضايت

چون بیش از ديگران هیازمند اُمید و هشاط شخصی است و محتاج درك  بیمار جسمی است،

  .استمحیط پیرامون و حمايت چهان 

 تواهد باشد ولی الزامها    ههايت خوبی در هگاه دينی  یر از خداوهد همی هر چند قدرت برتر و بی

هی معرفی بیمار حتما  بايد چن خدايی باشد كه اديان ال توان گفت چن قدرت برتر در هگاه همی

 . ی باشديشامل هر قدرت ماورا تواهد می كنند، بلكه می

 هاي تربیتی و دينی در استمرار و ماههدگاري حالهت معنهوي     ها و ريشه هر چند وجود زمینه

تواههد عمیه  و مسهتمر هباشهد، چهون        می بسیار مؤثر است ولی حالت پديد چمده براي بیمار

اي تحت تاثیر يک جريهان خهاص قهرار     اه و لحظهچگدارد اهسان بیمار به صورت هاخود امكان

و  شهود گیرد و هگاهش متوجه عالمی  یر از اين عالم و قدرتی  یهر از ايهن قهدرت موجهود     

 .شودكند باع  تيییر و تحول در روح و جسم او   می همین حالت و احساسی كه پیدا

  شهود  ي سالمت میها گرا و شامل تمامی ابعاد و عرصه شده تعريفی است شمولارا ه تعريف .
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تواههد چسهتاهه    بیمار به كمک پزشک بیايهد، مهی   ةتواهد براي معالج چون اين هو  سالمت می

خهاهواده و   تواهد پرستاران را در حمايت از بیمار باهشهاط سهازد،   تحمل بیمار را باال ببرد، می

ي، تهر سهازد، از عوامهل فهرد     محیط اجتماعی را براي تحمل بیمار و رسهیدگی بهه چن فعهال   

شهوهد بكاههد و از     می ملی و جهاهی كه باع  گسترش بیماري ةاجتماعی، محیطی در گستر

تر، سالمت معنوي ديگر اضال  سالمت، چون سالمت جسمی، رواههی، اجتمهاعی و    همه مهم

 ةجاهبه  بخشد و در هتیجه باع  تعهالی و سهالمت همهه    كند و معنی می  می محیطی را تقويت

  .شود اهسان و اهساهیت می

 هاي  عرصه ساير اضال  و اساس سالمتی است و مادر و ةدر اين هگاه، سالمت معنوي به منزل

 .كنند از او ارتزاق می گیرهد و  ديگر سالمت در چ وش سالمت معنوي قرار می

 

 تعریف جامع سالمت معنوی (2-2

ز شناختی، سالمت معنهوي را برخهورداري ا   در يک رويكرد روش(  31 )عباسی و همكاران 

ح  پیيرش، احساسات مثبت، اخالق و ح  ارتباط متقابل مثبت با يک حاكم و قهدرت برتهر   

اهد كه ای فرايند پويا و هماهنگ شناختی، عاافی، كنشهی   قدسی، ديگران و خود ااالق هموده

چهان در مطالعه اسنادي خهود دريافتنهد كهه سهالمت معنهوي      . چيد و پیامدي شخصی حاصل می

 شهود  بل اهسان در جهان هستی و يک قدرت برتر و حاكم قدسی حاصل مهی افراد، از كنش متقا

(43.) 

در اين راستا، گروه سالمت معنهوي فرهنگسهتان علهوم پزشهكی جمههوري اسهالمی ايهران،        

مطالعات فراواهی را از داهشمندان مختلف، فراخوان هموده و پ  از بح  و تبهادل هظهر، تعريهف    

 (:44) مورد تواف  قرار گرفت313 قل از مصباح، جام  سالمت معنوي به شرح زير به ه

هها و   سالمت معنوي وضعیتی است داراي مراتب گوهاگون كهه در چن متناسهب بها ارفیهت    »

هاي الزم براي تعالی روح كه همان تقر  به خداي  ها و تواهايی ها، گرايش هاي فرد، بینش قابلیت

ت دروهی به اهور هماهنهگ و متعهادل در    امكاها ةاي كه هم باشد، به گوهه متعال است فراهم می

 شوهد و رفتارهاي اختیاري دروهی و بیروهی متناسهب بها   جهت هد  كلی مزبور به كار گرفته می

 . «يابد هسبت به خدا، فرد، جامعه و ابیعت اهور میها  چن

سهالمت   مفههوم تبیهین  » خهود بها عنهوان    ةدر مطالعه ( 313 )حاجی اسماعیلی و همكاران

 (:45) به تعريف مشابهی دست يافتند «لعه هیبريديک مطا: يمعنو

سالمت معنوي مفهوم چندبعدي داراي مراتب گوهاگون بوده كهه در صهورت فهراهم بهودن     »

ههاي بیهنش، گهرايش، تواههايی و      پیشايندهاي وضهعیت بهودن، مراتهب داشهتن، وجهود سهاحت      
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 ةمهاهنگی همه  ه ةههاي رو بهه تعهالی بهودن، حصهول در سهاي       هاي فرد در حضور ويژگی ارفیت

امكاهات دروهی، فراهم شدن امكان اهتخا  در رفتارهاي اختیاري دروههی و بیروههی و ارتبهاط بها     

هاي چهارگاهه الهی، فردي، اجتماعی و ابیعی به هد   ايی و پیامد خود كه قر  الههی   ساحت

 شناخت معنوي، عوااف معنوي، كنش معنهوي،  .يا تقر  به خداي متعال است، ها ل خواهد شد

معنويهت   ةههاي اصهلی تشهكیل دهنهد     معنوي، تعالی معنوي و باورهاي معنوي مولفهه هاي  ثمره

  .«هستند

تبیهین مفههوم   » خهود بها عنهوان    ةدر مطالع( 315 )هم نین، حاجی اسماعیلی و همكاران

مفهومی را ترسیم  الگوي «تحلیل مفهوم تكاملی و مرور روايتی: سالمت معنوي در جامعه ايراهی

مفهومی بتواهد، شكافت عدم وجهود تعريهف واضهح در     الگوياين  رسد به هظر می(. 46) اهد هموده

پیشهنهادي بهه    الگويشاهد اين ادعا اين است كه در . مورد معنويت و سالمت معنوي را پر كند

بیشتر ابعاد دروهی و بیروهی وجودي اهسان به اور عملیاتی و در سطح مراقبتی درماهی بیمار در 

هاي مفهومی بهه  الگواهی اشاره شده است؛ موضوعی كه كمتر و به اور پراكنده در واحدهاي درم

 . چن اشاره شده است

ههاي چن   كه تحلیهل و بررسهی بیشهتر ابعهاد سهالمت معنهوي و مولفهه       اهد  چهان هتیجه گرفته

هاي مفهومی، بها   اين اقدام اين است كه بعد از وضوح تعريف و تعیین حیطه ةالزم. ضرورت دارد

تواهنههد بهها هقههش مهاركننههدگی يهها  ه بههه شههرايط بههومی و فرهنگههی حههاكم كههه يقینهها  مههیتوجهه

هاي اراحی شده را تقويت يا تضهعیف كننهد؛    كنندگی، تاثیر عملیاتی و كاربردي پروتكل تسهیل

 .ها و كاربردهاي خاصی را اراحی كنیم شیوه

 

 های سالمت معنوی ابعاد و مولفه (3-2

زيسهتی   معنوي از دو مؤلفه تشكیل شده اسهت كهه بهه   زيستی  به مفهوم( 113 )هظر الیسون  از

عنصر رواهی اجتماعی  کيزيستی وجودي  میهبی هشاهة ارتباط با يک قدرت برتر يعنی خدا و به

. دهد و به كجها تعله  دارد   كیست، چه كاري و چرا اهجام میاينكه و هشاهة احساس فرد است از 

 (. 34) عامل و همپوشاهی دارهداين دو بعد در عین منفک بودن با هم ت

پیيرش زههدگی   :اهد از عبارتراس چهار بعد مطرح شده در تعريف سالمت معنوي  دگاهيد از

كهرده و از چن تقهدير    نیدر ارتباط با خدا، خود، جامعه و محیط كهه كامهل بهودن فهرد را تضهم     

 (. 47) كند می

 ،یشخص ةبه صورت حوز سالمت معنوي يها حوزه( 111 )سالمت معنوي فیشر  الگوي در

 (. 31) اجتماعی، محیطی و متعالی مطرح شده است
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 ههد از ا كه عبهارت اهد  را ارا ه داده يمعنوزيستی  بهچهار حوزه متفاوت ( 113 ) شریو ف گومز

. یطه یمحزيسهتی   به (4و  یشخصزيستی  به (3 ،یمتعالزيستی  به (  ،یجمعزيستی  به ( : (31)

 انیه ب گهران يخهود و د  نیو به  ،یشخص نیو عم  روابط ب تیفیبا ك یحوزه جمعچهان اب  هظر 
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خود  ةبا رابط یمتعال ةحوز. است تیدر اهساه مانيو ا د،یعش ، عدالت، ام رهدهیشود و در برگ می

خدا سهر و   اي یمتعال تیواقع ،یهامتناه يرویه کي ریهظ یسطح اهساه ياسوفر یكس اي يزیبا چ

معنها،   ةخود دربهار  یامر سر و كار دارد كه چگوهه فرد روابط دروه نيبا ا یشخص ةحوز. كار دارد

و  یسهت يز يایبا مراقبت و پروراهدن ده یطیمح ةحوز. كند می جاديرا ا یزهدگ يها و ارزش د ه

 .است طیبا مح یكدليو  یو شكوه، شگفت بتیو شامل احساس هسر و كار دارد  یجسم

اي معنويهت را در حهد    رويكردهاي معاصر، عهده  بر اين باورهد كه در(  31 )مرزبند و زكوي

گروهی هم معنويت . (41)اهد هاي به هم مرتبط و يا هوعی هوش تلقی كرده اي از تواهايی مجموعه

لهیكن در چمهوزه وحیهاهی،    . شهود  يت باانی منتهی میداهند كه به رضا را جريان و رويكردي می

توان از معنويت سخنی گفت؛ چنین معنايی جز خداوهد  بدون در هظر گفتن معنايی معقول، همی

هاي شناختی، احساسی، رفتاري و پیامدي  سالمت معنوي در بردارهده مؤلفه. یستچیز ديگري ه

ژه هسبت به خهدا، اهسهان و خلقهت و رابطهه     اهسان معنوي، برخوردار از اهديشه يا تعقل وي. است

 ةو به حقیقت باانی دست يافته اسهت همه   كنار زدهاواهر را  ةتعقلی كه پرد. ستها متقابل چن

اي چهون حهب بهه خداوههد،      از حهاالت معنهوي ويهژه    و كند گیري الهی پیدا می زهدگی او جهت

اههی بیشهتري بههره    از سهالمت جسهمی و رو   و دگردوستی، توكل و شرح صدر برخهوردار اسهت  

هاي سالمت معنوي، تنها سنخی از رفتارها يا احساسهات رواهشهناختی از    مولفه بنابراين،. برد می

بلكه سالمت معنی معطو  به همه زهدگی اهسان . قبیل رضايت باانی و يا چرامش دروهی هیست

سهی و  شنا چنین تصويري از معنويت مبتنهی بهر معرفهت شناسهی، اهسهان      بیان. شود میمعنوي 

شهناخت   ،ياز سالمت معنو(  31 )و همكاران  یعباس فيبه تعر بنا .استشناسی قرچهی  جهان

 لیتشهك  یچههار مؤلفهه اصهل    يمعنو یشخص هاي هو ثمر يعوااف معنو ،يكنش معنو ،يمعنو

 ،یاحساسهات مثبهت و منفه    ،يمعنهو  رشيپهی  یكله  يهها  اهد كه شاخص يسالمت معنو ةدهند

و خهود را دربهر    گهران يد ،یقدرت حاكم و برتر قدسه  کيمتقابل با عبادات، اخالق، ح  ارتباط 

 .(43) دریگ یم

صورت   بهها  هاي سالمت معنوي مستلزم چن است كه اين ابعاد و مولفه سنجش ابعاد و مولفه

ابزار براي سهنجش سهالمت    35، مند روشدر يک مرور . هدشوهاي قابل سنجش تعريف  شاخص

ايهن ابهزار   بندي  مفهومی و عملكردي براي ابقهبندي  دو ابقهمعنوي شناسايی شده است و از 

معنوي، هیاز زيستی  بهمفهومی شامل چهار بعد معنويت عمومی، بندي  ابقه. استفاده شده است

عملكردي براي هر يک از اين ابعهاد يها   بندي  ابقهبر اساس معنوي و سازگاري معنوي است كه 

اصهلی شهناخت، گهرايش و     ةبايست در قالب سه ساز هاي سنجش می هاي چهارگاهه، گويه حیطه

گويه تحت  41اسالمی  -در مقیاس سنجش سالمت معنوي جامعه ايراهی(. 41) شودرفتار ارح 
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 (.51- 5) است شدهسه سازه اصلی عملكردي هامبرده، اراحی و اعتبارسنجی 

 

 گيری بحث و نتيجه
يت، به صورت روشهن و صهريح هیامهده    معنو ة؛ در فرهنگ اسالمی وا شدبا عنايت به چه ه بیان 

ولی در ليت و در اصطالح معنويت به معناي معنوي بودن است و معنوي در مقابل مهادي قهرار   

مادي و فیزيولو يک ههدارد و در مسهیر    ةهر عقیده، رفتار، كنش و منشی كه ريش ،دارد؛ بنابراين

 اسهت ابهل دريافهت و شههود    فطهرت و قلهب اهسهان ق    تعالی و كمال اهساهی قرار دارد و از اري 

 . معنويت را شكل دهدهاي  تواهد پايه  می

هاي چينده را در اين چارچو  سهازماهدهی كهرد و    توان پژوهش می شدبا توجه به چه ه بیان 

(  )و عتهرت  ( ص)با استفاده از مناب  دينی به ويهژه قهرچن مجیهد و رهنمودههاي پیهامبر اكهرم      

تیار اهديشمندان جهان گیاشت و ذخیره داههش بشهري را   اي در اخ مايه و سرمايه گسترده دست

 .افزايش داد

ولیت ودهد تا خود را از احساس بار سنگین مسه  معنويت مسیري را پیش روي افراد قرار می

اضافی رها كنند و اجازه دهند خداوهد تیثیر خود را در چگوهگی حل مسا ل و مشهكالت زههدگی   

رشهی شهفابخش در زههدگی در رابطهه بها مشهكالت عطها        معنويت به افراد هگ. چشكارا هشان دهد

هها و هیازههاي    هها، تهرس   معنويت چارچوبی براي معنادادن به تمام مشكالت، اضهطرا  . كند می

هها و هاماليمهات را بهه فهرد      ها، سختی چه ه در زهدگی توان مقابله با تلخی. چورد اهسان فراهم می

ست، يعنی فهرد بهاور داشهته باشهد در اثهر ايهن       دهد، باور داشتن به تكامل و شكوفايی خود ا می

اعتقاد به اهرح الهوهی در زههدگی شخصهی بهه فهرد كمهک         ةبه عالو. شود ها ساخته می سختی

 .را سكوي پرش به سوي معنويت بداهدها  چن ها و هاماليمات را معنی كند و كند كه سختی می

گیري از چن  ست كه با بهرهگرا، فرايندي ا سالمت معنوي در اصطالح پزشكی با رويكرد مادي

گهرا   اولی در اصطالح  یر پزشكی يا پزشهكی معنه  . توان به درمان بیماران جسمی كمک كرد می

تواههد در   گیري در درمهان جسهمی بیمهاران مهی     سالمت معنوي فرايندي است كه عالوه بر بهره

ی را در جامعهه پديهد   تواهد شرايط درمان روحی و رواهی بیماران هیز مفید باشد و از چن باالتر می

اهسهان و   ةجاهبه  چورد كه سالمت اجتماعی را هیز افزايش دهد و در ههايت به كمال وتعهالی همهه  

 .اهساهیت كمک كند

. گیهرد  لیا دو هو  هگاه محدود حداقلی و  یر محدود حداكثري به سالمت معنوي شهكل مهی  

ههاي معنهوي و    عناصر و مؤلفهگیري از  هگاهی ابزاري و محدود به درمان جسمی بیماران با بهره

 .هگاهی فراتر از هگاه ابزاري
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ابزاري سالمت معنوي در عرض سالمت جسمی و در افقهی بهاالتر    در هگاه  یر محدود و  یر

 .استسالمتی به معناي عام چن در فرد و جامعه  ةگیرد و به دهبال توسع قرار می

جاهبهه   پی توسهعه سهالمت همهه   هگاه  یر محدود به سالمت معنوي به عنوان زير ساخت در 

اي كه معنويت در خدمت همه ابعاد سالمت جامعهه قهرار    فردي و اجتماعی جامعه است به گوهه

هیست بلكه روساخت است و فقهط بهه عنهوان     ولی در هگاه محدود معنويت زير ساخت .گیرد می

 .تواهد در خدمت پزشكی جسمی و رواهی قرار گیرد يک ابزار می

قا هل   يهاي زير را بهراي ابعهاد سهالمت معنهو     بندي دستهچن است كه  ةهندها هشان د يافته

 :اهد شده

، (هها  ، هد ، حقیقت در زهدگی، عقايهد و ارزش اجستجوي معن يها با شاخص)شناختیابعاد 

رفتهاري   ،(احساس امید، عش ، پیوهد، چرامش دروهی، چسايش و حمايهت  يها با شاخص) عاافی

، (كند فرد عقايد معنوي دروهی خود را در جهان خارج چشكار میكه يک  اي يهرو يها با شاخص)

  .سالمت معنوي از جمله چرامشهاي  ثمرهو باالخره پیامدها يا 

 

 : برشمرد نیتوان چن را می يسالمت معنو يها شاخص

كهه خهال  و    ياعتقهاد بهه وجهود ذات اقهدس خداوههد      یاله یتناهياعتقاد به وجود قدرت ال . 

 است؛ پرروردگار عالم 

بها خداوههد    میارتبهاط مسهتق   زیو ه یوح  يشامل ارتباط از ار یاله یتناهيال یارتباط با منش . 

 متعال؛ 

 ياجهزا  ريهها و سها   اهسهان  رياز جمله خود، سها  .رامونیارتباط و توجه به ابعاد مختلف عالم پ .3

 رامون؛یجهان پ ةحفظ و توسع يو تالش براها  چن و احترام به عتیاب

 بر اعتقاد و ارتبااات میكور؛  یمبتن یبه زهدگ دیو ام تيرضا احساس .4

 يهدفمنهد  زیو اعتقاد به معاد و ه یزهدگ انيجر یكل يدنشامل هدفم .یدگدر زه يهدفمند .5

 به چن؛  یابیدست يروزمره و تالش برا یدر زهدگ

در  يعنهادار م زیه و اعتقاد بهه معهاد و ه   یزهدگ انيجر یكل يشامل معنادار .یزهدگ يمعنادار. 6

 .چن يروزمره و تالش برا یزهدگ

. استشواهد هشان دهنده هیاز به تعريف ساده و كاربردي از سالمت معنوي در هظام سالمت 

هاي چهارگاهه مفهومی مورد اشهاره، شناسهايی و    هاي سالمت معنوي در حیطه ضمن چهكه مولفه

مطاب  بها متهون علمهی و    ... و  ها هظیر امید، چرامش و مفهوم هر يک از شاخص شدهبندي  دسته

 .دهاي اسالمی تبیین شو چموزه
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 اهيميشرق؛ سالمت معنوی در ادیان غيرابرسالمت معنوی در . 2
 مقدمه

هاي بسیاري در خصوص  در چثار پژوهشگران عرفان، چه در حوزة هظر و چه در حوزة عمل، بح 

در ايهن اديهان،    .هاي زرتشت، بودا و هندو صورت پیيرفته است ینيچیستی سالمت معنوي در چ

ه موجد امید و احساس قوت اسهت، يها   ترين بخش ك دروهی ةسالمت معنوي به مثاببراي برخی، 

معنويت در معناي هزديكی تام به خدا و امید چن جهاهی، و براي برخی ديگر در معنهاي رشهد در   

 .تبلور يافته است نچ صلح با ابیعت و امثال ةروابط شخصی با ديگران يا به واسط

اي سالمت هیهز  ه معنويت و سالمت معنوي بر احساس هیاز مردم به هوعی متفاوت از مراقبت

ها را متهاثر   ها و خدمات و دولت كنندگان اين مراقبت گوهه كه فراهم گیارد، درست همان تاثیر می

هايی كه از اصطالح سالمت معنوي شده اسهت،   پردازي اما در اين میان تعاريف و مفهوم. كند می

فهاهیم عینهی   سالمت، بهداشهت، و پزشهكی م  . وجود هداردتواف  متكثر است و بر سر چن  بسیار

ههاي اخیهر در روههد     كننهد، در سهال   هستند كه مجزاي معناي كالسیكی كه به ذهن متبادر می

ههاي فرهنگهی و    گهی  شان در مويینهه  مفاهیمی كه بررسی. اهد اي قرار گرفته دگرديسیِ شكوفنده

هاي مطالعاتی جديدي را پديهد چورده   اجتماعی و در تكثر میهبی تناوردگی گرفته است و حوزه

هها و   كننهد؛ حهوزه   است كه اين مفاهیم را در ارتبهاط بها اهسهان در يهک تمامیهت بررسهی مهی       

هاي مطالعهاتی، در ههر دو    شناسی معاصر كه حوزه هاي فلسفی اهسان هاي منتج از ديدگاه هظرگاه

 .اجتماعی قرار دارهد -هاي چن و چه در علوم فرهنگی دسته، چه در گروه پزشكی و زير شاخه

وه پزشكی، از جملهه پزشهكی چلترههاتیو و پزشهكی همیوپاتیهک كهه منهتج از        سالمت در گر

در اين معنا اهسان بهه  . شناسی معاصر است، در مفهومی از تمامیت ريشه دارد هاي اهسان ديدگاه

. شود موجوديتی كه بدن، ذهن و روان، عوااف و روابط و هیازهاي معنوي دارد، اهگاشته می ةمثاب

ناسی اهتقادي هرگز در پی تعريف جزمی از مفهومی هیست، اما با تهدقی   ش اگرچه ديدگاه اهسان

ههاي كهاربردي    تهوان دري هه   چن بر اساس متون اصلی اديان و پژوهش بنیادي بر اين مفهوم می

ههاي مختلهف    هاي تجديد حیهات معنهوي هم هون شهاخه     از ارفی، جنبش. كردن چن را گشود

در حال گهیار ايهران رو    ةو هیز جامع جديددر جوام   یسم كه التقاای يا سره از بوديسم و هندو

هايی ههو اسهت در واكهنش بهه      ها و امید ها و هماد به فزون است و در صدد به وجود چوردن هد 

اهجهام ايهن    از ايهن رو، . چيد اجتماعی پديد می-گسیختگی فردي معنوي و هیز از هم ةفقدان تيیي

فرهنگی هیز ضروري اسهت و پژوهشهی بنیهادي     -زايی اجتماعی مطالعه براي جلوگیري از چسیب

هايی را براي مطالعاتی كه به درك جايگاه فهرد در جههان و تعهامالت اجتمهاعی      است كه دري ه

هد  از اين گفتار، ارا ه برساخت عینی مفهوم سالمت معنهوي در چيهین   . گشايد پردازهد، می می
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سهالمت معنهوي و گنجاههدن چن در    ريهزي بعهد    براي اهرح   زرتشت، بودا و هندو است تا زمینه

سازي سهالمت معنهوي در شهرايط بهین      سازي و عملیاتی عام و هیز مفهومبه اور مفهوم سالمت 

 . شودفرهنگی فراهم 

 ههاي ااالعهاتی   توصیفی، ابتدا جستجوي متون در منهاب  و پايگهاه   ةدر اين مطالع :مطالعه روش

 :زير، بدون محدوديت زماهی اهجام شدداخلی و خارجی 

، باهک ااالعهات هشهريات علمهی كشهور     (SID)پايگاه ااالعات علمی جهاد داهشگاهی ايران 

(Magiran) همامتن ،(Namamatn ) و پژوهشگاه ااالعات و مدارك علمی ايران(Irandoc ) 

Jstore, PubMed, ProQuest, ISI, Scopus, Google Book, Google Scholar, IEEE, 

pdf Search Engine 
اسهتفاده  ( 171 )ها از روش هرمنوتیک عینی اوورمان و همكهاران   راي تحلیل يافتهسپ ، ب

است به ايهن معنهی كهه بهه هنگهام تحلیهل و       « كامال  متوالی»تحلیل در هرمنوتیک عینی . شد

 .( ) دشو تفسیر از توالی زماهی رويدادها يا متن پیروي می

 
 ها یافته

 زرتشت

تلفهظ  ( Zoroaster)ن زرتوشتره و در يوههاهی چن را زوروچسهتر   زرتشت كه هام او را در ايران باستا

او معتقهد  . شتر زرد، يكی از هخستین پیامبران در تاري  اديان اسهت  ةهمودهد، به معنی دارهد می

را در شههودهايش ديهده اسهت و بهراي اجهراي ماموريهت روحهاهی و        ( اهورامزدا)بود كه خداوهد 

در برابر هر هیكی يک بدي است و در برابر داد كه  علیم میاو ت. پیامبري در هظر گرفته شده است

ین زرتشت اين قاعده است كه هفه  و ضهمیر   ياساس اخالق در چ. مرگ است ی،حیات و زهدگاه

اسهت كهه در دل    زادهر فهرد چ  ،از اين رو ؛می بین خیر و شر است يک میدان هبرد دا اهسان،هر 

خوبی را اختیار كند يا و شته هیک را اااعت كرده فر .خود بین چن دو منادي يكی را اجابت كند

كننهد و از   كرداران بها بهدي مبهارزه مهی     ؛ راستچهكه سخن ديو را شنیده و راه بد را اهتخا  كند

 (. )كرداران به بهشت خواهند رفت و بدكاران به دوزخ  كنند؛ راست چفريدگان هیكو مراقبت می

زرتشهتیان از    ههاي مقهدس   در كتا  ،ر زمان ويدر ايران باستان پیش از زرتشت پیامبر و د

، خوبی و تندرستی و روشهنی پیوسهته در مبهارزه بها بهدي و      است اب و بهداشت صحبت رفته

و كهردار    بر پنهدار هیک،گفتهار هیهک   مبنی بیماري و تاريكی بودهد و چون عقايد ايراهیان باستان 

 لبهه پیهدا     بايد ههور بهر المهت   ها  نچ ةعقیده خواستند سالم باشند و ب همه می است، هیک بوده

 ،گوينهد  وهديهداد مهی  بهه چن   لهط  ه هام ويديوداد اسهت و به   هكه ب اوستاسوم از كتا   ةحص .كند
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هماهند چهكه اين سه با  را ابیهب    سه بابش كامال ابی است ؛مشتمل بر بیست و دو با  است

چلهوده   از اههارت و پهاكی،  در خالل ايهن كتها     .است  ،هوزده با  ديگرش  یر ابیباشدهوشته 

اين مطالهب بهراي چن اسهت كهه      ،بسیار صحبت شده چن ماهنداز عفوهت و پلیدي و  هكردن چ ،

منازل و مساكن را با كنهدر و   براي مثال، .دادهد به امر بهداشت بسیار اهمیت می  ايراهیان باستان

هها   چمده مردمی كه با مهرده  در ويديوداد .كردهد داده و ضد عفوهی می ها دود می عود و امثال اين

 كردههد  پرهیز میها  چن چهان از شهر دور بودهد و مردم شهر از .سروكار دارهد هبايد در شهر بیايند

در  .داهستند و درمان چن را وديعه اهورامزدا تشت بیماري را از جاهب اهريمن میردر چيین ز (.3)

ابقه از ابقات   ها كه باالترين بدان يا مغباستان حمل و تجويز مواد دارويی در اختیار مو  دوران

زمان در امور میهبی و پزشكی  كودكان اين ابقه به اور هم.قرار داشت ،چهارگاهه اجتما  بودهد

د چن قا هل بودهه    بخشی بهراي  ايراهیان قديم چ  را مقدس داهسته و خاصیت شفا. ديدهد تعلیم می

(4.) 

كهه بهر محهور چتهش دور      اوسهتا تا  مقهدس  هاي اساسی هرگوهه هیايش درك يكی از ويژگی

ههاي مهادي و    ها وایفه دينی دارهد كه هم از جنبه اهسان. زهد، پاكی جسماهی و اخالقی است می

اي بهه كسهب    ههاي گاههاهی، توجهه ويهژه     در سروده (.5)هم معنوي وجود خويش مراقبت كنند 

صل بنیادين اخالقی، يعنی مزين شدن به سه ا. ها شده است هاي اخالقی و پرهیز از زشتی هیكی

مندي از زهدگی خو ، سالم، با هشاط  اهديشه هیک، گفتار هیک، و كردار هیک هه تنها موجب بهره

سهه اصهل   . و شادماهه است، بلكه سبب فزوهی هعمت و بركت و وصول به حه  و حقیقهت اسهت   

داههش و   كند، توجه به خدا، كوشش براي كسهب  اخالقی ديگري كه براي رستگاري پیشنهاد می

در برابهر بیهان راه اخالقهی درسهت،     . معرفت، و هیز پیروي از داهايان و خردمندان و هیكان اسهت 

رههايی يابهد، ماهنهد    هها   چن خواهد كه از اهد و از اهسان می ها و رذايل اخالقی هیز مطرح شده بدي

 (.6) دينی، پیروي از رهبران بد، و شكستن عهد و پیمان بی

سی اخالق در چيین زرتشت بر اين قاعده است كه هفه  و ضهمیر ههر    اصلی و پايه اسا ةهقط

دين زرتشت هخستین میهبی است كه در . می بین خیر و شر است فرد يک میدان هبرد هزا  دا

الزمان را به مفهوم كامهل خهود اهرح     جهان از حیات عقبی و قیامت سخن به میان چورده و چخر

بهار بهه صهورت      هخسهتین   توحید و هبوت و معاد كه حقیقت دين يعنی اعتقاد به(. )كرده است 

 يبنهد  پهاي   مفهوم دين يا د نو در باور زرتشت .در گاتاها مطرح شده است مدون در اول تاري ،

  دوستی و پیمودن راه زهدگی اخالقی تا رسهیدن بهه   اهسان كار دين خداشناسی و.به وجدان است

براي هر فرد بخشی اساسهی از ديهن زرتشهت     اختیار . ايت معنويت و پیوستن به اهورامزداست

. يكهی را برگزيننهد   دروغچدمیان بايد میان راسهتی و   ةگرچه اهسان متحد خداست، اما هم. است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
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كهار از  زيرا ايهن   ،كوهیده استاعتقاد به سرهوشتی از پیش مقدر شده از ديد اخالقی زرتشتیان ه

 .(5)كاهد  عدل و هیكی خدا می

 همهاز در دين مزديسنا پهنج  . عبادت و هماز در دين زرتشت شباهت زيادي با دين اسالم دارد

تشتی كه بهه سهن پهاهزده سهالگی رسهیده باشهد،       شود و هر فرد زر روزاهه از واجبات شمرده می

در چدا   ،هم نین. جاي چورد همواف است پنج هماز روزاهه را پ  از تطهیر سر و دست و پاها ب

را موجهب    سوگواري در دين زرتشتی شیون و زاري بیش از حد براي مردگان جايز هیسهت و چن 

 .داهند میااقتی بازماهدگان  شدن روان درگیشته و ضعف و كم  چزرده

 
هاي سالمت معنوي در چيهین   توان فهرستی از مفاهیم و مولفه با توجه به چه ه گفته شد می

 : زرتشت به شرح زير ارا ه داد 

o دينداري و ايمان؛ هقش دين در سالمتی چدمیان. 

o  (ياور)راستی و پیروي از زرتشت. 

o (كردار هیک پندار هیک، گفتار هیک،)مدار با ديگران ارتباط اخالق. 

o همبستگی و وحدت اجتماعی، و هقش چن در سالمت و رسیدن به امید و چرامش. 

o  ستايش ابیعت و هقش چن در سالمت هف. 

o مهر و اعتقاد به چن و هقش چن در ايجاد چرامش. 

o شادي و امید؛ راه رسیدن به چرامش.  

o اعتقاد به روز رستاخیز ، عاملی براي امیدواري وامیدبخشی. 

 
 ئيسمهندو

هاى دينا برهمنان و  هاى باستاها و سنت كتا  هد از اعتقاد و احترام بها ن هندو عبارتاصول دي

اعتقاد بهه تناسه  و رعايهت    . هاى قديم عقیده دارهد در دورهها  چن پرستش خداياها كه به اهور

 نین احترام به موجهودات زههده، مخصوصها    ازدواج، هم مقررات ابقات اجتماعا در معاشرت و

به معناى چمین براى هندوان بسیار تقدس دارد و اسم  (Om) ماُ  لفظ. اين دين است گاو از اصول

هنهدوان   .رود و از اين هظر به اسم اعظم يهوه در دين يهود شهباهت دارد  ه شمار ماهی باعظم ال

 با اسما و صفات عجیهب و  ريهب معتقدههد و بهه    شمارى از خدايان چسماها و زمینی  ابه عده ب

گهرى   اعتقهاد بهه جلهوه   . سهازهد  هاى با شهكوها مها   كنند و براى هر يک بتخاهه كرهش ماها  چن

بنهدى   دسهته  .كنهد  خدايان به شكل اهسان و حیوان در ادوار مختلف، هیهز بسهیارجلب هظهر مها    

 . خدايان در ارتباط با ابقات اجتماعا هیز مشهود است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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 داههش، بهه زبهان    بهه معنهاى   (Vedas)اى بهه ههام   ههاى هنهدوان در مجموعهه    ادعیه و چيین

مقهدس مهوروثا    يعنا وحا و الهام و علهوم  (Sruti)گرد چمده است و به چن شروتا  ساهسكريت

داهند، و بهر ايهن    ما . م.ق  111 تا  411 ها را بین پژوهشگران تاري  تصنیف ودا. اهد لقب داده

 .خواهند ودايا ما ةرا دور. م.ق  111 -511 هاى  اساس سال

 نجهان معتقد بودهد و او را برهمی به خداى حقیق ،چريايیان هندوستان ماهند ساير مشركان

 (Brahman) بت و بتخاهه هداشتند چهان در چ از . هامیدهد ما ذات و ازلا و ابدىه به معناى قا م ب

هماد اجرام  دادهد و به خداياها میكر كه معموال  مااهجام  و مراسم عبادى خويش را در فضاى باز

ههايا باشهكوه و    ههاى بعهد بتههايا بها شهمار و بتخاههه       دردوران. چسماها بودهد، عقیده داشتند

 ةرا بهه مجموعه   هها  ز اينجو ي مار كبر ،زمین ةمادر، اله ةماهند الهخداياهی  گوهاگون ساختند و

ههاي   در بوديسم يا زرتشت، هی  كدام به اين شدت هبوده كهه در دوره . افزودهد خدايان خود ما

 ،البته. هاي متاخر قبول هداشته باشند اي ماهند تناس  را قبول داشته باشند و در دوره لهاول مسو

 ةدر همه  ،امها . ه اسهت هاي مختلهف هندو یسهم بهود    شايد همین امر باع  به وجود چمدن شاخه

دهد كه در شرايطی ههم   میاهب تالش براي پیروزي خوبی بوده، شايد همین امر اين امید را می

 . شود كه پلیدي حاكم است، درههايت هیكی پیروز می

يعنی اين دهیا هاقص اسهت و امیهد    ،زهد اصل كرما وقتی از پاداش اعمال هیک و بد حر  می

 براي اهسان قهدرت تيییهر قا هل اسهت،     هان ديگري هست و اينكهاينكه ج. دشو بیشتر می اهسان

هها ايهن اهرز     اين عقیده هنهدو  .بیند و عقیده جبرگراياهه هدارد يعنی كه اهسان را در سكون همی

شهود   بران هست، باع  میفكر را برايشان ايجاد كرده است كه هم نان راهی و فرصتی براي ج

كهردي   برخال  زرتشت كه اگر از چدابش تخطهی مهی   دح  هكننبندي  خود را در هی  قید و تا

پیيري در اين ديهن بیشهتر    رسد كه اهعطا  هظر میه رسی، ب گفت به راستی و رستگاري همی می

تهر بتهوان    چن چیزي كه چيین هندو بر چن تاكید دارد شناخت است و شايد به اهور دقیه    .است

 .شود امش و امید و سعادت ختم میگفت شناخت حقیقت و زهدگی بر اساس چهكه ههايتا به چر

كنهد،   ها را اجبهار همهی   ها و ستايش اينكه اوپاهیشاد از اااعت كوركوراهه بیزار است يا عبادت

بت يا مكان مقدسی هدارد، همه و همه تا كید بر اين اصل است كهه چفريهدگار يها همهان وجهود      

 ايهن يعنهی اعتمهاد،    ماسهت،  ةمطل  يا براهمن همه جا هست، ساري و جهاري در زههدگی همه   

از درون به ايهن بهاور و بهه ايهن اصهل       ها اهسانخواهد كه  به عبارت ديگر هندو یسم می. چرامش

ايمان و دل قوي داشتن و رهايی از دست چرزوهها و  . هگهدار ماستو  ...برسند كه چفريدگار هست

هها و   سهختی تهوان   تنها با همین دوتاسهت كهه مهی   ...امیال خويشتن راه زدن به دل زهدگی است

و تاكید اوپاهیشاد بر اين اسهت كهه در ايهن مرحلهه روح      هاي زهدگی را تا  چورد و بلندي پستی

http://tarikhema.ir/words/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/
http://tarikhema.ir/words/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/
http://tarikhema.ir/words/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%aa/
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 .شناسد جايگاهش را می

چن چفريهدگار در  . شهود  كند كه شناخت چفريدگار باعه  رسهتگاري مهی    تاكید میچيین هندو 

همه كه  ببینهد    هر ك  بتواهد حضور چفريدگار را در همه چیز و .همه ك  و همه چیز هست

وقت همه چیز را داري و به رسهتگاري و   اگر به شناخت برسی چن. رسد كم كم به شناخت او می

در ايهن دهیها عمهر مفیهدتري داشهته و      اهسان كند كه  تعلیمات هندو كمک می. رسی چرامش می

كنهد كهه    شهود و ماهنهد بوديسهم تهالش مهی      خهتم  او هیايش به درگاه خدا به چسايش و كامیابی 

اهسهان  وقتی . ها در بند  رايز و احساسات خود هباشند و بتواهند وراي اينها تصمیم بگیرهد هسانا

رود منحهر    ز مسهیري كهه مهی   رسد و هی  چیز او را ا در اين سطح باشد به ثبات و چرامش می

 .(7)كند  همی

 

 بودیسم
هظهري   ةز جنبه ی بهه خهود گرفهت، گرچهه ا    لالمل دين بودا، اولین دين جهان بود كه صورت بین

ههاي   در اشتراك با ديگهر سهنت  . هايی مواجه شده است هامیدن چن به منزله يک دين با مخالفت

ه تحت يهک دوره تجهدد   چموزد كه افراد به اور بالقو چسیايی، بوديسم معتقد به تناس  بوده و می

ره از اريه   ، بهه پايهان دادن بهه تولهد دوبها     (دارمها )هاي بودا  هد و به دهبال چموزهحیات هامحدود

 .(1)امید دارهد ( هیرواها)رسیدن به وضعیت متعالی 

به اور . است بوديسم يک میهب جهاهی با پیرواهی در چسیا و  ر ه شد اور كه اشار همان

باورها، فرهنگ و عرفیات بومی،  (  ،هاي میهبی چموزه ( : اهد ها تحت هفوذ دو عامل بودايی ،كلی

در كشهورهاي بهودايی سهنتی، خهاهواده     . عامل اول  الب اسهت كه در برخی موارد عامل دوم بر 

ها بیشتر بر مبنهاي واهايف    هسبت به فرد در مسا ل اخالقی ارجحیت دارد، بنابراين، اين تحلیل

تا حقوق و مالحظات قاهوهی و فرهنگی متنوعی كه در مناا  چسیايی با حاكمیت بوديسهم   است

 . تكثرگرايی است یوجود دارد و منش

قهواهین مهیهبی   . اسهت پیير بوده و خلهوص مهیهبی كمهی در چن     يک دين اهعطا  بوديسم

در )كننهد  هاي هه در بهداشت و هه در درمهان و ر يهم  هیايی تحمیهل همهی      الزامات و محدوديت

تهرين روش بهراي دفهن     متهداول   هها  خوارههد و سهوزاهدن مهرده    ها گیاه كه بسیاري از بودايی حالی

 ربی، راهبان بودايی به عنوان كشیش بها هقهش معنهوي و اهجهام     خال  روحاهیون  بر(. چههاست

 .شوهد خدمات میهبی در بالین بیماران ااهر همی

وقتی كه يهک بیمهار   ويژه  بهبوديسم تاكید بر اهديشه و ذهن است،  هاي چيین از ديگر ويژگی

راين ممكهن  ، بنابدشومنجر تر تواهد به تولدي دوباره و بر در شر  مرگ باشد، معتقدهد مرگ می



 11  سالمت معنوي در پرتو مطالعه تطبیقی: فصل چهارم بخش اول

شهته  است تمايلی به دريافت داروهاي ضد درد و سداتیو قوي حتهی در شهرايط پايهاهی عمهر هدا    

 جا كه ممكن است هوشیار باقی بماهند، تا ارفیت ذهنهی و حسهی  دهند تا چه باشند و ترجیح می

 .(1) دشومختل هها  چن

ك  روههد تولهد،    حیات معتقدهد، بدين صورت كه هر ةها به اصل تناس  روح و چرخ بودايی

  را رهها  يه پ  از اين چرخه، اگر فرد وابستگی خود به جسم و عال. پیمايد زهدگی و مرگ را می

هايی براي روزه دارههد كهه    هاي اصلی بوديسم دوره فرقه ةهم .تواهد هیرواها را كسب كند می ،كند

بهراي  و  یهان روشهی  يبودا ةروز. معموال  روزهاي چههاردهم مهاه و ديگهر روزههاي مقهدس اسهت      

راهبان بودايی براي چزادسازي ذهن براي كمک به رسیدن اههدا  يوگها، هظیهر    . سازي است پاك

بهودا راه درمهان ايهن    . چهان معتقدهد كه چدمی بیمهار اسهت   .گیرهد میبهره روزه از اهر ي دروهی، 

 :داهد می درك چهار حقیقتبیماري را 

عنوان بیماري رههج در    ، تشخیص اين بیماري بهچهار حقیقت اصیلكار حقیقت هخست، از 

. شناسهد  عنوان باع  و بهاهی ايهن بیمهاري بهاز مهی       ها را به حقیقت دوم، دلبستگی. هاست اهسان

حقیقهت چههارم،   . اسهت  ممكهن كند كهه بهبهود    ومین حقیقت، شرايط را سنجیده و اعالم میس

، به تمركز و مراقبه هیهاز  درك اين حقاي  و اصول .تجويز دارو براي دست يافتن به سالمت است

هها، چيهین    ايهن چمهوزه   .دشو اين درك باع  احساس مهرورزي هسبت به همة موجودات می. دارد

و  شهكنی  چرخهه هامد كه براي  بودا، چيین خود را ماهند قايقی می. دهند را تشكیل می( دارما)بودا 

یدن به ساحل رستگاري چدمهی را بهه چرامهش و    رس. رسیدن به ساحل رستگاري به چن هیاز است

بهه  . شود ها خاموش می ها و دلبستگی جاست كه شم  تمامی خواهش چن. رساهد تعادل مطل  می

 .هامند يعنی خاموشی می هیرواها يتساهسكراين روي، اين پديده را در 

ههايی اسهت كهه همهه      براي درمهان رههج  ( بودا)كه هسخة تجويز بیداردل  راه اصیل هشتگاهه

 كهاري  درسهت  :شهود  بنهدي مهی   دچار چن هستند، خود به سه گهروه دسهته  ( موجودات)بُوَهدگان 

ههاي روحهاهی    اين سه مفهوم هستة تمرين(. پرگیا) فراشناختو ( سامادي) يكدله شدن، (شیال)

 .سازهد میبوداگرايی را 

بهه   نههاي رسهید   هد  رسیدن به هیرواها و چرامش يعنی رسیدن بهه كمهال و سهعادت و راه   

بهودا بهراي    .شود هايی از سالمت معنوي محسو  می مولفه واست  بسیارهیرواها در متون بودايی 

بینهد از   گوههه مهی   بیند و چون اين هی  چیز پايداري قا ل هیست و همه چیز را در حال گیار می

هد و په  از چن حتهی اهسهان را ههم فاقهد روح پايهدار       ة چیزهاي هاپايدار هاخوشهايند هم او ظره

هجامد كه اين عدم وابستگی باع  خوشهحالی  ا داهد و اين اهديشه به عدم وابستگی به دهیا می می

گويد با شناخت  شود اما می می در هندو یسم هم بسیار بر عدم وابستگی تاكید. شود و شادي می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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شهود   كنتهرل دل يها همهان كنتهرل احساسهات باعه  مهی        .توان رسید ين عدم وابستگی میابه 

در اينجها   .شهود  وابستگی كمتري به دهیا داشته باشی و همین عدم وابستگی باعه  شهادي مهی   

توان  می .داهد ها می بدي ةهم ةيكدلی به معناي چرامش است و از دست دادن چرامش را سرچشم

ر عاقالهه رفتار كردن و هم نین رهج و درد زههدگی را پهیيرفتن اشهاره    اين اصل به تاكید بگفت 

شهود و   ياري دادن و محبت كردن به ديگران باع  تقويت پیوهد و يهاوري در اجتمها  مهی    .دارد

 .معناداري كنند اسحساها  شود كه چدم باع  می

اين موضو  راه  ترين مفاهیم بوديسم رهايی از رهج است و اينكه براي رسیدن به يكی از مهم

اين راه هشت  .گويند گزيند كه شريف و شاد است و در بوديسم به چن دَرمه می اي را بر می میاهه

به حقیقهت    اريقت هشتگاههبا پیمودن اين و  هامند راه هشتگاهه جلیل میچن را مرحله دارد كه 

، گفتهار، كهردار،   شامل راستی و درستی در شناخت، اهديشهبودا  اريقت هشتگاههاين . ندرس می

 . و يكدلی است زيستن، كوشش، چگاهی،

چيد امها بهه گهل و     رويد، بر چ  می دمد، در چ  می هم به كردار گل هیلوفر كه در مردا  می»

شود، من هیز همین گوهه در جهان برخاسته، از چن گیشته و بهه چن چلهوده    الي چبدان چلوده همی

 «ام هگشته

رسهاهد، در حقیقهت مسهیر معنويهت را هشهان       ام بوداگی مهی كمال زير كه رهرو را به مق ده

 :دهد می

و بخشندگی، سلوك، چزادي از وجود، فراشناخت، مرداهگی، بردباري، حقیقت، پايداري، مههر  

 (.  -1 ) يكساهی در رهج و خوشی

 

 گيری نتيجهبحث و 
و ديهن يههود    دين اسهالم به ويژه با اديان ديگر  بسیاريهاي  چدا  و احكام دين زرتشت شباهت

هاي كمابیش هزديكی بین اين ديهن و   مشترك ويژگی ةدلیل ريشه و پیشینه ضمن اينكه ب. دارد

در دين زرتشت، تاكید بر هماز به عنوان راهی براي رسیدن بهه  . خورد دين هندو هیز به چشم می

را به  سالمت و تعادل ذهن، چرامش و امید توصیه شده است و بر از بین بردن دروغ چون راستی

اهدازد و بر داشتن میهب و مطهاب  چن رفتهار    اهدازد و راه رسیدن به امید را به خطر می خطر می

 . زهدگی با چرامش بیشتر تاكید شده است كردن براي

بوديسهم ادعها   . تاكید بهر عمهل معنهوي اسهت     سالمت و شفا، منظور بودايی بهدين رويكرد 

با سختی، از جمله بیماري و جراحهت   ةر مواجهشودكه يک فرد د داردكه عمل معنوي باع  می

دههد تها    را فرصتی بداهد و از اين فرصت براي تحول فردي و تعالی خود استفاده كند و اجازه می
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با چگاهی عمی  از علت و هتیجه، و درك و بینش كلی هسبت به ماهیت وابستگی متقابل عوامهل،  

كمتهر رههج    ل بر اهتخا  و عمل، از بیماري خهود ها، بیمار بودايی با كنتر و علت و پیامد اين رهج

د احسهاس  نه تواه مهی اعمهال معنهوي   . در او افزايش يابدزيستی  بهبرد و ح  اعتماد به هف  و ب

ی بهه  يه اجزابه بیمار براي ديدن جهان به عنوان و  يک فاتح تيییر داده هيک قرباهی ببیمار را از 

 او، و در ههايهت افكهار   او الهام بخشیده خواهران هم پیوسته و موجودات زهده به عنوان برادران و

 دگويه  مهی بیمار  به بوديسم. سازد معطو  میتمام موجودات زهده زيستی  بهرا هسبت به هیرواها و 

تواههد    میهبیمار بودايی  چرا كه از ديدگاه بوديسم .چه عملی دارد او هیاز به اهجامدر اين بیماري 

بهر چينهده خهود    تواهد  می كند،مهارت و هظم در حال حاضر عمل  گیشته را تيییر دهد، اما اگر با

صحبتی هیست بلكهه صهبحت ايهن اسهت      «چرا من؟»در بوديسم در مورد،  .داشته باشدكنترل 

 «؟كنماستفاده  ها چموزهدر عمل از اين  متواه چگوهه می»كه

شند و هیايش كند كه افراد در اين دهیا عمر مفیدتري داشته با هندو كمک می دين تعلیمات

كنهد كهه    هماهند بوديسم تهالش مهی   بنابراين،. شود به درگاه خدا به چسايش و كامیابی ختم می

ها  اهسانوقتی . ها تصمیم بگیرهد ها در بند  رايز و احساسات خود هباشند و بتواهند وراي اين چدم

روهد منحهر    یدر اين سطح باشند به ثبات و چرامش رسیده و هی  چیز چهان را از مسیري كه م

ايجهاد كهرده اسهت كهه هم نهان راههی و       هها   چن ايها، اين فكر را بهر  اين عقیده هندو. كند همی

بهرخال    .حه  هكننهد  بنهدي   شود خود را در هی  قیهد و  فرصتی براي جبران هست وباع  می

رسهی،   گفهت بهه راسهتی و رسهتگاري همهی      كهردي مهی   چدابهش تخطهی مهی    زرتشت كه اگهر از 

 .وجود دارددر اين دين شتري بیپیيري  اهعطا 

هاي چن، بسیار در متهون ايهن سهه ديهن بهه چشهم        ها در توصیه به معنويت و مولفه شباهت

ر م وجود شرك يا كفر ورزيدن بهه خداوههد يكتها، تعهالیمی بهراي       بهها،  در هر سه چن. خورد می

ن، بهري كهردن   يابی به چرامش ذه مهار ذهن از افكار منفی و هم نین رسیدن به چگاهی و دست

عمل و رفتار با ديگران و در شهرايط مختلهف از    ةچگوهگی شیو. شده است دادهها  هف  از هاپاكی

در شناسهاهدن راه  . اسهت  بیان شهده جمله اهتهاي حیات، و امید به عنوان مسیري براي معنويت 

كنهد   مهی  راه رهايی كه بوديسم مطرح. پوشاهی وجود دارد توان گفت كه اين اديان هم رهايی، می

و  داههد  مهی شناخت و رسیدن بهه حقیقهت   در ست و هندو یسم راه رهايی را تنها اتر  از همه عام

هندو رهايی از رههج  دين در . كند زرتشت راستی و كردار و گفتار و پندار هیک را توصیه میدين 

ي اين اديان تهالش بهراي پیهروز    ةدر هم. براي رسیدن به هیرواها و چرامش يک جز ضروري است

 دهد كه در شرايطی هم كه پلیدي حاكم است، خوبی بوده است؛ شايد همین امر اين امید را می

 .«امید يعنی سالمت معنوي» شود؛ ههايت هیكی پیروز می در
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 حفهظ  در مهمهی  هقهش  مهیهب  هههاد  جامعهه،  اصهلی  ايهه  ههاده میان از كاركردگرايان، هظر در

 از عبهور  بهراي  هها  گهروه  و افهراد  كهه  زمهاهی  كهه  چهرا  ؛دارد اجتمهاعی  هظهام  بقاي و يكپارچگی

 ههه  رويكهرد  اين در. دشو می برجسته دين هقش كنند، می تالش مدرن پست و مدرن هاي واقعیت

 د،شو می فراهم خاص اجتماعی هاي گروه در اعضا يا فرد سطح در  رسوم و چدا  و اعتقادات تنها

 (.3 ) كند می محافظت ترس مقابل در اهسان از كه كند می ايجاد معنادا هظام يک كهبل

 يهک  جامعه كنند می استدالل و دارهد تاكید معنا ساخت در دين هقش بر حوزه اين متفكران

 از كهه  ينهدي افر. گهیارد  می تاثیر محصول، اين چفرينندة هاي اهسان بر كه است ديالكتیک ةپديد

 واقعیت ماهند را چن و چفريد را  اجتماعی جهان جسم، و ذهن فعالیت واسطة به توان میاري  چن 

 افهراد  تجربهة  بهر  داري امعنه  هظهم  فراينهد،  اين ساز و كار اري  از كرد؛ تجربه مستقل و خارجی

 (.4 ) شود می حاكم

 زا .اسهت  اديهان  بیان شهده،  همادهاي و ها ارزش باورها، اهتقال در فرهنگ، مهم مناب  از يكی

 شهناختی،   تكلیف بعد بیان با ديگر سوي از و سازد می معنادار را زهدگی معنا ايجاد با دين يكسو

 رابطهه،  اهر   حی  از منطقی حصر بر بنا كه را كنش فضاي در فرد ارتباط اديان، پیروان براي

 متقسهی  «جهان يا چن  ايت» و «جامعه يا ديگر» ،«خود» ،«جهان اين» با ارتباط حالت چهار به

 .كند می مشخص شود، می

 كهه  منهاب   ترين مهم از يكی چن را توان می زهدگی، به معنابخشی در دين كاركرد به توجه با

 هظهر  در دههد  می معنا فرد و وجود واقعیت، به و كنند می دار معنا را وجودشان چن اري  از افراد

 با كنند، می تعبیر هبیمی اعمال و معنوي سالمت را چن افراد گاهی كه میهبمعنويت و  .گرفت

 اريه   از كهه  دهنهد  مهی  ا هه را هايی چارچو  دو، هر كه ترتیب اين به دارهد؛ پوشاهی هم يكديگر

 (.5 ) كند درك را خود زهدگی متعالی ارزش و هد  معنی، تواهد می اهسانها  چن

شناسهی   اهسهان »ير كیگارد، در با  تحوالت وجودي مبتنی بر  هستة اصلی هظرية سورن كی

بر ايهن  . الگوي اهسان كامل در تحوالت وجودي است ( ) از هظر وي، حضرت ابراهیم. است« ينید

تواهد از زهدگی حیواهی عاري از اصالت وجود چدمی چ از كند و تا بصیرت ايمهاهی   می  مبنا، اهسان

در وهم چه ه اهباال رود؛ از جمادي بمیرد و هامی شود؛ و از حیواهی بمیرد و اهسان شود و باالخره 

گیرد  می ير كیگارد تحول وجودي را اساس هر گوهه تيییر رفتار چدمی در هظر كی. هیايد، چن شود

زههدگی اخالقهی   »، «زههدگی استحسهاهی حیهواهی   »مشهتمل بهر    ةو چن را در قالب چههار مرحله  

از ايهن رو، ايهن    (.6 )كشهد   مهی  به تصهوير « حیات ايماهی»و « زهدگی اخالقی دينی»، «عقالهی
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 .صورت گرفته است عاد چن در اديان ابراهیمیه با هد  تبیین مفهوم سالمت معنوي و ابمطالع

 

 مطالعه روش
 ايهن  در. اسهت  شده اهجام اسنادي ها با استفاده از روش توصیفی، گردچوري داده پژوهش ايندر 

 شهده  اسهتناد  دينهی  موثه   منبه   دو عنهوان  به جديد عهد و عتی  عهد مقدس كتب به مطالعه

ههاي   روش از محتوا تحلیل. استشده  استفاده محتوا تحلیل روشاز  ها، داده تحلیل براي .است

 محتهواي  از تركیبهی  تحلیهل  اريه   از پژوهش اين در. است اجتماعی علوم پژوهش در اسنادي

 سهلیمان،  امثهالِ ) عتیه   عههد  مقهدس  كتهب  متون تفسیر به تلخیصی محتواي تحلیل و عرفی

تهواري   ،  دوم-پادشاهان اول، دوم-سامو یل اول ،يوش  ، تثنیه ، اعداد ، الويان ، خروج،  پیدايش

، حزقیهال  ،مراثهی ، ارمیها  ،اشعیا، جامعه ،(كتا  حضرت داوود) مزامیر ، ايو  ،هحمیا ، دوم ه اول

 كتهب  و( مالكیي هبی، زكريا، ملكی، حبقوق، عاموس، ي هبیصفنیاهبی،   هاحوم ، هوش  ،داهیال

 ههاي  مرق ، لوقا، يوحنا، اعمال رسهوالن، رومیهان، هامهه    اهجیل متی، اهجیل) جديد عهد مقدس

 پهژوهشِ  در تحلیهل  واحد همودن مشخص. پرداختیم (يوحنا ، پطرس، يعقو پولسی، عبراهیان، 

 قهرار  تحلیهل  مهورد  كه منابعی اعتبار اهمیت منظور به است؛ مهم امري محتوا تحلیل بر مبتنی

 از معنها  واحهد  د؛شده تحلیل منب  دو روي از مقدس كتب از كدام هر پژوهش اين در اهد، گرفته

 منظهور  بهه  و ؛اسهت  جديد عهد و عتی  عهد ليت به ليت هترجم كه است شده استخراج كتابی

 .است شده استفاده مقدس كتب تفسیري ةترجم از فشرده، يمعنا درك

 هظهر  در تحلیهل  واحد ،مسیحیت و يهوديت متون در معنوي سالمت موضو  در اين مطالعه

 بها  كهه  متن از هايی بخشسپ   دهد وش مشخص متن محتوايی ابتدا، مناا ِ. است شده گرفته

 افهراد  كهه  معنوي، سالمت مفهوم تعريف اساس بر. شدهد تعیین داشتند، ارتباط اي ويژه موضو 

 يعنهی  شهده  عنصهر مطهرح   چهار با را خود روابط دارهد، هظر در زهدگی از كه معنايی به توجه با

 بخهش  چههار  به متن محتوايی مناا  كنند، می تنظیم متعالی و محیطی اجتماعی، فردي، ابعاد

 جهان با رابطه محتوايی منطقة ديگران، با رابطه محتوايی ةمنطق خود، با رابطه محتوايی طقةمن

 از يهک  ههر  با كه متن از هايی بخش و شدهد؛ بندي تقسیم برتر قدرت با رابطه محتوايی منطقه و

 از قبهل  مرحلهة  بعهد كهه   مرحلهة  در .دهدشه  تفكیهک  ههد، بود مرتبط هظر مورد محتوايی مناا 

 است، شده استفاده اهتزا  از ديگر عبارت  به يا هشد فشرده معنا هاي واحد ،است تونم اريكدگی

 يهک  هركدام به سپ ،  .كند می تیكید تر منطقی سطحی در تفسیر و بر توصیف وا ه اين كه چرا

 ههاي  منطقهه  از يهک  ههر  در و شهده  داده اختصهاص  كهدهايی  شهده،  فشرده معناي هاي واحد از

 مقولهه  تعهدادي  بهه  و مقايسهه  هها  شهباهت  و هها  تفهاوت  اسهاس  بهر  گونگوهها  كدهاي ،محتوايی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%B2%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%81%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
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 دو بهین  چزمايشهی  ههاي  بنهدي  مقولهه . دهنهد  می هشان را چشكار محتواي اهد كه شده بندي دسته

 و مضهمون  سهراهجام  كهدها،  كهردن  بنهدي  دسهته  در تواف  از پ  و شده ارزيابی و بح  محق 

قهرار   میته  يهک  درون  بنهدي  مقولهه  ةوسهیل  بهه  پنهان محتواي ديگر به عبارت يا اساسی معناي

 و ذهنهی  ارتبهاط  تهم  دو درون در ارتبهاای،  ةحهوز  چههار  هر در شده استخراج مقوالت .گرفتند

 و ؛اسهت  فرد ذهن ةحوز در كه دارد ارتباای بر داللت ذهنی ارتباط اهد؛ گرفته قرار عملی ارتباط

 در ،مثهال  براي. دياب می همود رفتار در وهیبیر صورته ب كه دارد تاكید ارتباای بر عملی، ارتباط

 همهاد  و داللهت  و بهوده  فهرد  ذههن  درون در...  و توكل ايمان، تقوا، مقوالت برتر هیروي با ارتباط

 را اعمهالی  كهه  است ارتباای ،(هیر اداي)عهد  به وفاي و خدا عبادت و اااعت ولی ،هدارد بیروهی

  .گیرهد یم قرار عملی ارتباط تم در و دارد همراه به

 

 ها یافته
 محتوایي های هحوز مفاهيم

 برتر قدرت با رابطه. 1

 اسهت؛ بعهد   و افقهی  عمهودي  بعهد  دو دربرگیرههدة  معنويهت  هظهران،  صاحب از برخی اهديشة در

 مهورد  مفههوم  مطالعه اين در است؛ ههايت بی قدرت يک يا خدا با ارتباط كنندة منعك  عمودي،

 هیهروي  جايگهاه  و مافوق هیروي به هسبت ابتدا در كه شود می معناهايی واحد شامل متن در هظر

 بهه  توكهل  و ايمهان  ماهنهد  كنهد  مهی  ايجاد جام  شناخت و مثبت احساسات پیيرش، ح  برتر،

 مقابهل  در را.. و احتهرام  عههد،  بهه  وفاي تقوا، هم ون اهسان واايف ديگر سوي از و برتر؛ هیروي

 .كند می ترسیم را برتر هیروي و فرد میان متقابل يا رابطه و هموده  مشخص( خدا)مافوق  هیروي

 كهدهاي  سهپ   و فشهرده  معنهاي  واحهد  ترتیهب  بهه  مرتبط، معناي واحدهاي استخراج پ  لیا

 در هايشهان  شهباهت  و هها  تفهاوت  اسهاس  بهر  چمهده  به دسهت  كدهاي و شده اهتزا  چهها با مرتبط

 در پنههان  معنهاي  بهه  توجه با هیز شده استخراج اهد؛ مقوالت شده بندي دسته مقوالت از تعدادي

 ارتبهاای  بر ذهنی ارتباط .اهد شده تفكیک شناختی ارتباط و عملی ارتباط ذهنی، ارتباط هاي تم

 رفتهار  در كهه  دارد تاكیهد  ارتبهاای  بهر  عملی، ارتباط و است؛ فرد ذهن حوزة در كه داللت دارد

 بهه  شهناخت هسهبت   كهه  لهت دارد دال كهدهايی  و مقوله بر هیز شناختی ارتباط تم يابد؛ می همود

 .دارد همراه را به برتر هیروي

 

 خود با انسان رابطۀ .2

  افهل  خود احواالت هبايد از اهسان كه دارد تاكید اصل اين بر چیز هر از بیش ارتباط از هو  اين
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 خهود  بر را...  و قناعت عطوفت، خواهی، خیر فروتنی، جمله از صفات از برخی بايد پرورش و شود

 قهدرت  با ارتباط)باال  در شده ياد ارتبااات براي اي زمینه پیش امر اين تحق  كه چرا كند، مملز

 اسهتخراج  معنهاي  واحهدهاي  در بسیاري از خود با اهسان به ارتباط. است( محیط و ديگران برتر،

 .است شده توجه جديد عهد و عتی  عهد مقدس كتب از شده

مثهال،   بهراي  .اسهت  داده قهرار  مخااهب  را اهسان مستقیم يا خداوهد مقدس، متونِ چيات در

 او به و است عالم خداي زيرا يهوه هشود، صادر شما دهان از  رور و مگويید، چمیز تكبر سخنان»

 برخی اعمال  یر مستقیم به يا و «(3:  :سمو یل اول كتا :عتی  عهد)شود  می سنجیده اعمال

 متكبرهد صهیون دختران كه جهت اين از: گويد می خداوهد»مثال،  اشاره هموده است؛ براي افراد

 هها خلخهال  خويش پاهاي به و خرامند می هاز به و روهد می راه چشم  مزات و افراشته گردن با و

 خداوههد  و سهاخت  خواههد  كهل  را صهیون دختران سر فرق خداوهد چورهد، بنابراين می صدا به را

 برخهی  صورت بدين ؛ و«(7  ،6 : 3: اشعیا كتا :عتی  عهد)همود  خواهد برهنه را ايشان عورت

 .است گرفته قرار توجه مورد فردي اخالق الزامات از

 

 دیگران با ۀرابط .3

 ارتبهاط  احسهاس  اسهت؛  ديگران با رابطه در هماهنگ ارتباط ايجاد معنوي، سالمت ابعاد از يكی

 اين در كه است هیمیمفا جمله از ديگران به هسبت... و احترام، اهصا ،گیشت جامعه، با هزديک

  است؛ هشد توجه مفهوم اين با رابطه در موجود هظريات در معنوي سالمت از بعد

 بها  رابطهه  در معنهوي  سالمت مفهومو يابد،  ي كه اخالق در ارتباط با ديگران معنا میاز چهجا

 ويمعنه  سالمت مفهوم تحلیل منظور به است ديگران با اخالقی روابط مفهوم با ديگران، متناار

 بعهد  در را هنجارههايی  كهه  دينی دستورات سو يک از «ديگران با رابطه» بعد در دينی متون در

 در ديگهري  بها  ةرابطه  در كه هايی كنش ةگستر ديگر سوي از و كنند، می تنظیم ديگري با رابطه

ست معنا اين به اخالقی كنش ةگستر. است گرفته قرار توجه باشد، مورد می هظر مورد اين اديان

هها   چن قبهال  در اخالقهی  اصهول  رعايهت  بهه  ملهزم  را خهود  فرد كه هايی گروه يا و افراد دايره كه

 چ هاز  مهم ديگران از شناختی  جامعه زبان شود؛ به می هايی گروه چه يا كساهی چه شامل داهد، می

 .يابد می گسترش اهتزاعی حتی و اهضمامی ديگري تا و

 
 با محيط ۀرابط .4

 كلهی بهه اهور    و گیاهان حیواهات، با را اهسان ةرابط معنوي، سالمت مفهوم در ارتباط از بعد اين

بهه   كهه  اسهت  هظهر   مورد معنايی واحدهاي منظور بدين و دارد می بیان اارا  ابیعت و محیط
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 .شود توجه می چن در محیط با اهسان ارتباط الزامات

 برتهر،  قهدرت  با رابطه اي، رابطه هاي حوزه از يک هر به توجه باو  شده، بیان توضیحات بر بنا

 معنهاي  معنها،  واحهد  شهامل  ترتیهب  به كه شده ترسیم جداولی محیط، و ديگران، خود، با ةرابط

 چيهات  از شده استخراج كدهاي چيات، معنايی ةحوز همودن مشخص از پ  .هستند كد و فشرده

 اسهت،  فتنهی گ هم نین. شد داده قرار متناسب مقوالت در چن هاي تفاوت و ها شباهتبر اساس 

هها   چن تقلیل از بودهد ها كد محتواي گوياي كفايت حد به مقوالت موارد از بسیاري در كه چهجا از

 بهه  مها  هها،  كهد  تفسیر گرفتن هظر در با هیز چيات بندي مقوله در .است شده پرهیز ها زيرمقوله به

 : مثال براي. است شده بیان مثبت صفت يک  الب در يک، هر اخالقی، ازاي
 
 مقوله كد معناي فشرده واحد معنا با  -ماره چيهش

 :كتا  امثال ِسلیمان
 5 : 5 

خداوهد خاهة متكبران را 
سازد، اما  منهدم می
زن را استوار  حدود بیوه

 .همايد  می

خداوهد خاهة متكبران را 
 سازد، منهدم می

پرهیز از رفتار 
 تكبرچمیز

 تواض 

ترتیب در ارتباط با عهد عتی  و عهد جديهد   ، بههستندارهدة تم، كد يا رمز و مقوالت بندي چيات، جداولی كه دربرد پ  از مقوله
 .ارا ه شده است

 

 عتيق عهد در برتر نيروی با رابطه معنایي ةحوز

بهر   كهدها  برتهر،  هیهروي  بها  رابطه محتوايی ةحوز با مرتبط معنايی واحدهاي از كد اهتزا  از پ 

 توكهل  فروتنی، احترام، عهد، به وفاي ايمان، تقوا، مقوله 1 شان، در هاي تفاوت و ها شباهتاساس 

 (.  شماره جدول) اهد شده داده قرار صبر و
 

 عتیقابطه با نیروی برتر در عهد یی ربندی حوزه معنا مقوله .1 جدول

 ارتباط عملی ارتباط ذهنی تم

 احترام وفاي به عهد اااعت از خدا فروتنی توكل صبر ايمان تقوا مقوله

ترس از  كد
خداوهد، 
التزام به 
 شريعت

پرهیز از 
پرستی،  بت

پرهیز از 
پرستش 

خدايی  یر 
خداوهد، 

ايمان چوردن 
به خداوهد، 
مومن بودن 

به هام 
 خداوهد

صبر در 
برابر امتحان 

 پروردگار

توكل به 
خداوهد، 
پناه بردن 
 به خداوهد

پرهیز از 
تكبر، تواض  

در برابر 
 پروردگار

اااعت از 
، اوامر خداوهد
اهجام اوامر 
پروردگار، 
عبادت 
خداوهد، 
التزام به 

اوامر خداوهد، 
پرهیز از 

پرستش  یر 
 خداوهد

جا چوردن  هب
 ،هیر

وفاداري به 
عهد با 

پروردگار، 
پرهیز از 
خیاهت به 
عهد با 
 خداوهد

تكريم 
 پروردگار
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 عهد عتيق در خود با رابطه معنایي ةحوز

بهر اسهاس    كهدها  خهود،  بها  رابطه محتوايی ةحوز با طمرتب معنايی واحدهاي از كد اهتزا  از پ 

 (. جدول شماره ) اهد شده داده قرار مقوله 3  در شان هاي تفاوت و ها شباهت
 

 عتیقمعنایی رابطه با خود در عهد  ةبندی حوز مقوله .2جدول

 تم ارتباط ذهنی ارتباط عملی

 مقوله صبر خیرخواهی شادماهی گیشت تالش هیكوكاري قناعت
یز از ام  و پره

چز، پرهیز از 
اهدوزي،  ثروت

پرهیز از حرص 
 و ام 

اهجام اعمال 
 هیک

پرهیز از 
 تنبلی

فروبردن 
 خشم

لیت بردن از 
زهدگی، پرهیز 
 از  م و اهدوه

پرهیز از الم و 
شرارت، پرهیز 

 از حسد

تحمل 
سختی و 
 مشقت

 كد

 
 ارتباط عملی تم

 مندي اوتسخ صداقت عطوفت درستكاري اهصا  پاكدامنی مقوله

وفاداري به  كد
 همسر

عدالت در امور، 
پرهیز از تقلب در 

امور، عادالهه 
رفتاركردن، پرهیز 

عدالتی در  از بی
 چوري مال جم 

پرهیز از 
خواري، كسب  رشوه

روزي حرام، درستی 
اهدوزي،  در شیوة مال

درستی در رفتار و 
كردار، پرهیز از 

 دزدي

كالم 
چمیز  محبت

پرهیز از 
 هزا ، پرهیز
از الم و 

جور، مهربان 
 بودن

پرهیز از 
دروغ، پرهیز 

از قسم 
 دروغ

 پرهیز از خساست

 

 عهد عتيق در دیگران با رابطه معنایي ةحوز

بهر اسهاس    كدها ديگران، با رابطه محتوايی ةحوز با مرتبط معنايی واحدهاي از كد اهتزا  از پ 

 (.3 شماره جدول) اهد شده قرارداده مقوله 5  در شان هاي تفاوت و ها شباهت
 

 عهد عتیقمعنایی رابطه با دیگران در  ةبندی حوز مقوله .3جدول

 عملی ة رابط تم

 هیكوكاري مندي سخاوت داري اماهت صداقت اهصا  مقوله

پرهیز از ضاي  كردن حقوق  كد
ديگران، پرهیز از هپرداختن مزد به 
ح ِ ديگران، پرهیز از پنهان همودن 

در ح   حقیقت در محكمه، مروت
فقرا، عدالت در داوري، مروت با 
دشمنان،پرهیز از تضیی  حقوق 
فقیران، عدالت در امور، پرهیز از 
 تضیی  حقوق افراد  ريب و يتیم

پرهیز از دروغ، 
سخن راست 

گفتن، پرهیز از 
شهادت دروغ، 

پرهیز از 
 فريبكاري

پرهیز از 
خیاهت به 

 اموال ديگري

بخشیدن از مال 
خود به هیازمندان، 

دستی  گشاده
هسبت به فقرا، 

بخشندگی در ح  
زيردستان، 

بخشندگی هسبت 
 به ديگران

احسان در ح  
هیازمندان، 
برچوردن 
حاجت 
 هیازمندان
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 عملی ةرابط تم

 درست كاري قناعت رازداري وفاي به عهد عطوفت احترام پاكدامنی مقوله

پرهیز از زها، پرهیز  كد
 از شهوتراهی

احترام به والدين، 
رام به احت

سالمندان، پرهیز از 
تحقیر ديگران، 

امر پدر اواااعت از 
و مادر، پرهیز از 

ديگران،  ياستهزا
پرهیز از بدرفتاري 

 با پدر و مادر

پرهیز از الم بر  ريب، 
پرهیز از الم به افراد 
يتیم و بیوه، پرهیز از 

چزار افراد هاتوان، 
مهرباهی با فقرا، 

مهرباهی با اسیران، 
ا، پرهیز از توجه به فقر

خصومت، پرهیز از 
رهجاهدن خاهواده، ترحم 

بر فقرا، مهرباهی با 
 دشمنان

پرهیز از 
خیاهت به 
 همسر

پنهان 
داشتن  هگه

عیب ديگران، 
پرهیز از 
افشاي راز 
 ديگران

پرهیز از ام  
و چز، پرهیز از 
اهبار محصول 
براي سود 

بیشتر، پرهیز 
از ربا، پرهیز 

از 
 اهدوزي ثروت

پرهیز از 
خواري،  وهرش

پرهیز از 
دزدي، 

درستی در 
 رفتار و كردار

 
 ذهنی ةرابط تم

 حسن هیت تواض  گیشت مقوله

 كد
ورزي، فروبردن خشم، تحمل در برابر  پرهیز از كینه
 خشم ديگران

دوري از تكبر و  رور، تواض  
 داشتن

 پرهیز از بدگماهی

 

 عهد عتيقمعنایي رابطه با محيط در  ةحوز

بهر اسهاس    كهدها  محیط، با رابطه محتوايی ةحوز با مرتبط معنايی واحدهاي از كد  اهتزا از پ 

 (. 4 شماره جدول) اهد شده داده قرار مقوله   در شان هاي تفاوت و ها شباهت

 

 عهد عتیقمعنایی رابطه با محیط در  ةبندی حوز مقوله .4جدول

 عملی ةرابط تم

 پاكدامنی عطوفت مقوله

 جنسی با حیواهات ةپرهیز از رابط هات، توجه به زهدگی ساير جاهدارانمهرباهی با حیوا كد

 

 عهد جدید در شده استخراج معنای واحدها

 جدید عهد در برتر نيروی با رابطه معنایي حوزه بندی مقوله

بهر  پ  از اهتزا  كد از واحدهاي معنايی مرتبط با حوزه محتوايی رابطه بها هیهروي برتهر، كهدها     

 (.5 ةجدول شمار)داده شده است  مقوله قرار 1شان در  هاي و تفاوت ها شباهتاساس 
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 عهد جدیدمعنایی رابطه با نیروی برتر در  ةبندی حوز مقوله . 5جدول

 رابطه ذهنی تم

 فروتنی توكل صبر ايمان تقوا مقوله

ترس از  كد
خداوهد در دل 

 داشتن

ايمان به خدايی گاهه، ايمان به 
اري در قدرت خداوهد، استو

ايمان، زهدگی با ايمان به 
خداوهد، ايمان داشتن به خداوهد 

براي هجات، ايمان همراه با 
هاي  عمل، ايمان در برابر وسوسه

شیطان، پرهیز از ترك ايمان، 
ايمان به مسیح، هجات با ايمان 

يابی به چرامش  به مسیح، دست
با ايمان به خدا، شفا به وسیله 
عالم ايمان به خداوهد، تسلط بر 

و ابیعت با ايمان به خداوهد، 
زهدگی جاويد با ايمان، زهده 
 كردن مرده با ايمان به خداوهد

تحمل سختی و رهج در 
راه مسیح، از 
خاار  هخودگیشتگی ب

مسیح، گیشتن از 
  جاهب راي مسیح

هايی كه  تحمل سختی
از جاهب خداوهد هازل 

شود، تحمل  می
ها و زحمات در  سختی

 برابر امتحان الهی،
تحمل رهج و سختی 
براي حیات جاودان، 
صبر در اهجام خواست 
خدا، تحمل رهج براي 
خدا، از خودگیشتگی 

 در راه پروردگار

توكل بر خدا، 
توكل بر خدا 
 در مشكالت

فروتنی در 
برابر خدا، 

تواض  در برابر 
 پروردگار

 
 شناختی ةرابط عملی ةرابط ذهنی ةرابط تم

 صفات خدا دعا اااعت از خدا محبت مقوله

خدا در  ةتوجه به اراد كد
مقابل خواست خود، 
توجه به خواست خدا، 
توجه به رضايت خدا، 

دوست داشتن 
خداوهد، محبت به 

 خداوهد

اااعت از اوامر مسیح، اااعت از 
اوامر خدا،  فرمان خداوهد، الزام به

اجراي اوامر خداوهد، عمل كردن به 
كالم خدا، خدمت به خداوهد، از 

خاار مسیح، عبادت  هی بخودگیشتگ
خدا در پنهان، پرهیز از پرستش  یر 

خداوهد، پرستش خداي واحد، 
 شكرگزاري خداوهد

دعا همراه با 
ايمان، دعا، 

كسب 
چرامش با دعا 

و شكر، 
تداوم در دعا 

 كردن

مهرباهی خدا هسبت به همه، صداقت 
خداوهد، عام بودن فیض خدا، 

عدالت، وفاي به عهد، مالک چسمان 
بخش، داوري عادالهه  ن، حیاتو زمی

و بدون تبعیض، چزمون اهسان به 
هیازي، خشنودي  تواهش، بی ةاهداز

ه اهسان ب خدا از توبه و بازگشت
 قدرت و تواهايی خداوهد سوي او،

 

 عهد جدید در خود با رابطه معنایي ةحوز بندی مقوله

بهر اسهاس    كهدها  خهود، بها   طهراب محتوايی ةحوز با مرتبط معنايی واحدهاي از كد اهتزا  از پ 

 .(6 شماره جدول) است شده داده قرار مقوله 1 در شان هاي تفاوت و ها شباهت
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 یدعهد جدرابطه با خود در  ییبندی حوزه معنا مقوله . 6جدول
 ارتباط عملی ارتباط ذهنی تم

 زهدگی هد  فروتنی صبر مقوله
يكپارچگی 
 شخصیت

 پاكدامنی قناعت هیكوكاري تالش

صبوري  كد
در 

مصیبت، 
تحمل 
 مشكالت

 

ديدن 
عیو  
 خود

زهدگی 
و چرام 
حیات 
 جاودان

 

پرهیز از 
رويی، دو

پرهیز از 
رياكاري، 

داشتن باان 
 هیكو

پرهیز از 
تنبلی، 

تالش براي 
امرار معاش 
 و زهدگی

د گشاده
ستی در 
اهجام كار 

خیر، 
پرهیز از 
گناه، 

دوري از 
هر هو  
 بدي

قناعت 
داشتن، 
پرهیز از 
چز،  ام  و
پرهیز از 
ثروت 
 اهدوزي

اجتنا  از 
گناه 

جنسی، 
پرهیز از 
راه شهوت
 ي،

 

 عهد جدیدبندی حوزه معنایي رابطه با دیگران در  مقوله

بهر اسهاس   محتوايی رابطه با ديگران، كدها  ةپ  از اهتزا  كد از واحدهاي معنايی مرتبط با حوز

 (.7 ةجدول شمار)است  مقوله قرار داده شده 5 شان در  هاي ها و تفاوت شباهت

 

 عهد جدیدمعنایی رابطه با دیگران در  ةبندی حوز مقوله .7جدول 

 عملی ةرابط تم

 احترام پاكدامنی هیكوكاري مندي سخاوت اماهت صداقت اهصا  مقوله

پرداخت  كد
ح  

ديگران، 
رعايت 

مساوات، 
پرهیز از 
قضاوت 
ديگران، 
پرهیز از 
اهتقاد از 
 ديگران

پرهیز از 
 ،غدرو

 ،راستگويی
پرهیز از 

 شهادت دروغ

پرهیز از 
چسیب به 
اموال 
 ديگران

به بخشش 
هیازمندان، 

بخشش مال به 
ديگران، بخشش 
مال به هیازمندان، 

ااعام فقرا، 
سخاوتمندي در 
بخشش مال 

پرهیز از ام  و 
 چز

خدمت به 
ديگران، ياري 

رساهدن به ضعفا، 
ياري رساهدن به 
يكديگر، كمک به 

يتیمان و 
زهان، هیكی در  هبیو

ح  ديگران، رف  
هیاز اعضاي 

خاهواده، رف  هیاز 
مومنان، اهجام 

اعمال هیک، صلح 
با ديگران، 

مصالحه كردن با 
مدعی، 
هوازي با  میهمان
 رويی خوش

پرهیز از 
راهی،  شهوت

 پرهیز از زها

احترام به 
پیشواي 
دينی، 

احترام به 
تر،  بزرگ

احترام به 
پدر و مادر، 
احترام به 

ران، ديگ
احترام و 
 ةمالحظ
همسر، 

اااعت از 
والدين، 

اااعت زن 
 از همسر
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 ارتباط ذهنی ارتباط عملی تم

 عطوفت مقوله
وفاي به 
 عهد

صداقت 
 در عمل

اجتنا  از 
 رساهی چسیب

تسلط بر 
 زبان

 تواض  گیشت
ذات  هم

 پنداري

محبت به  كد
ديگران، 
محبت به 
فرزهدان، 
محبت به 
همسايه، 
محبت 
ه مردان ب

همسران، 
مهرباهی با 

افراد 
 ريبه، 
مهرباهی 
هسبت به 
يكديگر، 
محبت با 
دشمنان، 
عطوفت با 
ضعیفان، 
عطوفت 
هسبت به 
يكديگر، 
رحم بر 
 ،همسايه
رحم بر 
 ديگران

پرهیز از 
االق، 
وفاداري 
به عهد 
 زهاشويی

پرهیز از 
 رياكاري

پرهیز از 
قتل، پرهیز 
 از دزدي

پرهیز از 
هاسزاگو
يی 

پرهیز از 
ويی، بدگ

پرهیز از 
لعنت 
 كردن
 يكديگر

گیشت هسبت 
به خطاي 
ديگران، 

گیشت هسبت 
به دشمنان، 
پرهیز از 

اهتقام، مدارا 
كردن با 
خطاكار، 
پرهیز از 

خشم، پرهیز 
از خشوهت، 
پرهیز از 
 خشوهت با
فرزهدان، 
پرهیز از 
خشوهت با 
 مخالفان

فروتنی، 
فروتنی در 

اصالح 
ديگران، 
فروتنی 
هسبت به 
يكديگر، 

واض  در ت
برابر 

ديگران، 
تواض  

هسبت به 
 ،زيردستان
پرهیز از 
حقیر 

شمردن 
 ،ديگران
پرهیز از 
تحقیر 
يكديگر، 
پرهیز از 
تحقیر 

فقرا، پرهیز 
از تكبر، 
پرهیز از 

  رور

همدلی 
با 

يكديگر، 
متحد 
بودن با 
يكديگر، 
توجه به 
خیر و 
منفعت 
ديگران، 
رعايت 

مساوات، 
تحمل 

مشكالت 
 يكديگر

 

 گيری يجهبحث و نت
 حهال  در كه مفهومی است؛ گرفته شكل معنوي سالمت مفهوم در تدقی  منظور به پژوهش اين

 حسهاس  چن بهه  هسهبت  مختلهف  هیروههاي  از بسهیاري  و اسهت  سالمت مهم ابعاد از يكی حاضر

 بهر  مبتنهی  سهالم  زهدگی سالمت، ابعاد از يكی عنوان به معنوي سالمت مفهوم لحاظ با اهد؛ شده

رابطهه   اهر   ةحهوز  چههار  و شهود  همهی  خالصهه  ديگران با رابطه در تنها كه است، سالم ارتباط

 سالمت بر داللت معنوي، سالمت مفهوم .گردد می شامل را( محیط و ديگران خود، برتر، هیروي)

 از كهه  معنهايی  بهه  توجه با افراد ديگر، عبارت به دارد؛  رابطه ار  حوزه چهار هر در فرد ارتباط

 اجتمهاعی،  فهردي،  ابعهاد  يعنهی  شهده  مطهرح  حهوزة  چهار با را خود روابط ارهد،د هظر در زهدگی

 چههان  باشد، برقرار اين ابعاد میان هماهنگی و توازن چناه ه و كنند می تنظیم متعالی و محیطی

 .بود خواهند برخوردار معنوي سالمت از
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نهد ورود معنهی در   دارد، فراي  كه معنا بر معنويت و سالمت معنوي با در هظر گرفتن اهمیتی

 .استدرخور توجه ( عامل اجتماعی)ذهن كنشگر 

و دين از  اهد هها و همادهاي بیان شد يكی از مناب  مهم فرهنگی در اهتقال باورها، ارزشاديان 

؛ از يک سو دين بها ايجهاد معنها    استگیار  دو اري  بر مفهوم مورد بررسی در اين پژوهش، تاثیر

شناختی،  سازد و از سوي ديگر ههاد ِدين با بیان ِبعد  تكلیف معنادار میرا ها  چن براي افراد زهدگی

بر حصر منطقی از حی  اهر  رابطهه،    براي پیروان اديان، ارتباط فرد در فضاي كنش را كه بنا

«  ايهت يها چن جههان   »و « ديگهري يها جامعهه   »، «خود»، «اين جهان»به چهار حالت ارتباط با 

 .كند شود، مشخص می تقسیم می

 عههد  و عههد عتیه    چيهات   از بسهیاري  در پهژوهش  اين از چمده دسته ب هاي يافتهبر اساس 

 و اهاهر  میهان  معنهايی  اي رابطهه  هستی، از چندبعدي و جام  ديدگاهی ساخت با اديان ،جديد

 گیهرد  می شكل كلیدي مفاهیمی حول معنوي سالمت میان اين در و دهند می ارا ه جهان باان

 مفهاهیم  ايهن  توسط و دارد ذاتی مطلوبیت كه واحد هدفی راستاي در را ودخ روابط ةهم تا فرد

 براي معناسازي ضمن اديان چيات، از اي گسترده بخش در اري  بدين. كند تعريف اهد، شده ارا ه

اهد كهه در جهدول زيهر     كرده عرضه رابطه ار  ةحوز چهار با ارتباط ايجاد براي دستوراتی افراد،

 .خالصه شده است

 
 طرف رابطه ةبه تفکيك چهار حوز عهد جدیدو  عهد عتيقمقوالت استخراج شده از کتب . الصهخ

 با ديگران ةرابط با خود ةرابط با خدا ةرابط تم 
با  ةرابط

 محیط

 
عهد عتی

 

ارتباط 
 ذهنی

تقوا، ايمان، 
توكل، صبر، 

 فروتنی

صبر، خیرخواهی، 
 شادماهی، گیشت

 - گیشت، تواض ، حسن هیت

ارتباط 
 ملیع

اااعت خداوهد، 
وفاي به عهد، 

 احترام

تالش، هیكوكاري، 
قناعت، پاكدامنی، 
اهصا ، درستكاري، 
عطوفت، صداقت، 

 سخاوتمندي

داري،  عدالت، اهصا ، صداقت، اماهت
سخاوتمندي، هیكوكاري، پاكدامنی، 

گزاردن، عطوفت، وفاي به عهد،  احترام
 رازداري، قناعت، درستكاري

عطوفت، 
 پاكدامنی

عهد
 

جديد
 

ارتباط 
 ذهنی

تقوا، ايمان، 
صبر، توكل، 

 فروتنی، محبت

صبر، فروتنی، هدفداري 
زهدگی، يكپارچگی 

 شخصیت

ذات  گیشت، تواض ، درستی و هم
 پنداري

احترام 
 رايبقا ل 
 محیط

ارتباط 
 عملی

اااعت و بندگی 
خداوهد، دعا و 

 هیايش

تالش، هیكوكاري، 
 قناعت، پاكدامنی

داري،  اقت، اماهتعدالت، اهصا ، صد
سخاوتمندي، هیكوكاري، پاكدامنی، 

احترام، عطوفت، وفاي به عهد، 
صداقت در عمل، اجتنا  از 

 رساهی، تسلط بر زبان چسیب

احترام 
گیاشتن 
 به محیط

ارتباط 
 شناختی

 صفات خداوهد
شناخت خود و تهیيب 

 هف 
- - 
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 گرچهه  دهد، می هشان د جديدعه و عهد عتی  كتب چيات تفاسیر كه اور همان ،كلیبه اور 

 چن به كتب اين چيات تمامی در اما هدارد، وجود چيات در مستقیمبه اور  معنوي سالمت تركیب

 در اههد  گرفتهه  هظر در معنوي سالمت مفهوم براي اهديشمندان كه هايی مولفه و است شده اشاره

 سهالمت  بهه  يابی تدس براي كه است چن مويد امر اين .است شده داده تشخیص و بررسی متون

 و سهازي  معنها  ههاي  هظهام  تهرين  مههم  از يكهی  عنهوان  بهه ابراهیمهی   ناديه ا بهه  تهوان  می معنوي

 .كرد رجو  شناسی تكلیف

سالمت عمومی بهر ايهن باورههد     مطالعات جديد در تبیین هقش معنويت و فضايل اخالقی در

با به اور اهحصاري، بر در اخالق كالمی ، تقري «ساختارها» براي چندين دهه گیشته، مفهومكه 

سههاختارهايی كههه . (5 -6 ) سههاختارهاي اجتمههاعی در هیههاز بههه تيییههر متمركههز شههده اسههت 

كننهد   را براي توسعه اهساهی ايجاد مهی  مند روشهاي هاعادالهه را تداوم بخشیده و مواه   موقعیت

. و الهی بودههد شدهد و بنابراين اهدا  هقد اجتماعی  بندي می ابقه «ساختارهاي گناه» به عنوان

از ار  ديگر، متخصصهان سهالمت عمهومی و سیاسهتگیاري سهالمت، در تهالش بهراي ايجهاد         

اين ساختارهاي  .گیارهد ساختارهاي جديدي هستند كه تاثیر مثبت بر زهدگی افراد و جوام  می

و فضايل اخالقی فردي به عنوان واحدهاي ارزشی بنیادي كه رفتارهها  ها  اجتماعی توسط ويژگی

بنهابراين، سهاختارهاي   . دهنهد  سازهد، شهكل گرفتهه و هیهز بهه چن شهكل مهی       ادات فرد را میو ع

اي عمل كنند كه رفتارهاي سالم را دروهی و عهادتی بسهازهد    بايست به گوهه اجتماعی سالمت می

 .همايندههادينه  را در جامعهاسالمی   -هاي اهساهی ارزشتا بتواهند 
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 سالمت معنوی غيرمرتبط با دین. 4
 مقدمه
 ايهاالت  در داري ديهن  افول كه دوباره، رواج هه هوزدهم، قرن واخرا در برجسته اجتماعی متفكران

 همهوده  ااهار ،(151 )  وبر ماك  ،مثال براي. كردهد بینی پیش را جهان در هم نین، و متحده

سهاير  . شهد  خواههد  منجهر  جامعهه  ساختار شدن سكوالر به اجتماعی، افزايش عقالهیت كه است

 ، جههان   توضهیح  بهراي  ابهزاري  عنهوانِ   به علم گسترش اهد، كرده بینی پیش هیز، اجتماعی عالمان

 معهرض  در گهرفتن  قهرار هها   چن اهديشهة  در. داشهت  خواههد  دهبهال  به را دينی وابستگی كاهش

 و پرسهش  مهورد  را سنت يک بودن معقول است، ممكن دهیا دربارة علمی هاي هگرش و تبیینات

اي صنعتی و علمی در زههدگی لزومها  بهه    ه وبر معتقد است، رشد و هفوذ گرايش. دهد قرار چالش

رويكردي كه قا هل بهه كهاهش هقهش     شود؛  منجر می -فقدان معناي  ايی -زدايی از جهان افزون

 جههان  ترديد بی (. ) و هقش حداقلی براي چن متصور است جديد استت در دهیاي يدين و معنو

 مردمی تعداد و ، حال كاهش درشديدا   دينی داهش و شود می سكوالر و مدرن اي فزايندهبه اور 

 (.  ) است افزايش به رو گیرهد، می هظر در «الادري» يا« ملحد» را خود كه

 مريكها ا و باختر اروپاي از اعم كلی اور به  ر  در و اروپا در قرن هوزدهم دوم هیمه از تقريبا 

 بها  چیهزي  در اجتمهاعی  ههاي  هظهام  همهه  كه شد گفته و مطرح معنويت عنوان با بحثی كاهادا و

 معنويت اشهتراك  در مختلف، میاهب و اديان به وجود تعل  با و هستند مشترك عنوان معنويت

 گرداههد  باز مسیحیاهی به توان می تاريخی لحاظ از را معنويت به گرايش ،وجود اين با (.3) دارهد

 رتهدك  ا مهثال  يها  يا فالههدري،  اسپاهیا عرفاي معنويت ماهند معنويت، گوهاگون مكاتب میان كه

 ةوا  كهه  باورههد  ايهن  بهر  خطا به  ربی هويسندگان از برخی ،واق  در. اهد شده قا ل تفاوت روسی،

 ةمقايس هاي زمینه در اين از پیش وا ه اين اما. است رفته كار به اخیر هاي دهه در صرفا  معنويت

 را هنهدي  ويتهندو، معن گران اصالح كه بود رفته كار به هنگامی و چن هوزدهم قرن در اجتماعی

 كهه  اسهت  معنهويتی  ةگنجینه  حهاوي  هند كه كردهد ادعا و هشاهدهد مقابله به  ربی ماديگرايی با

 (.4) باشد چن جستجوي در هم نان بايد  ر 

 ههاي  ديهدگاه  بها  كهه  را اهسهاهی هايی از زههدگی و تجربهه    جنبهتا كوشد  معنويت سكوالر می

بهدون چهكهه بهه معنويهت      ،و مكاهیكی صر  به دست هیامده است، تشهخیص دههد   ماتريالیستی

هاي معنوي ماهند مديتیشن يا تمركز  اين رشته ممكن است اهواعی از تمرين. اعتقاد داشته باشد

بدون چهكه اعتقادي بهه توضهیحات يها توجیههات      ،ان مفید يا حتی الزم بداهدحواس را براي اهس

                                                                                                                                        
1. Weber, M 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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در كهار  مهیهبی  اصال  ارتباای بین معنويهت و اعتقهاد    ،در واق . فراابیعی در اهسان داشته باشد

 گراياههه  كثهرت مند كهه ويژگهی    هاي  البا  شخصی و  یرهظام صرفا  به ديدگاه« معنويت»و  هیست

پرداختهه   نيبا د رمرتبطی  يسالمت معنودر اين بخش به تبیین  ،از اين رو. دارهد مربوط است

 .ددين در معنويت، بیش از پیش روشن شوشود تا هقش مهم  می

 

 مطالعه روش

با روش اسهنادي گهردچوري   ها  داده. استصورت گرفته بر مبناي يک رويكرد هظري  اين مطالعه،

ااالعاتی داخلی و خهارجی بهه صهورت    هاي  براي تدوين اين بخش، هم نین، پايگاه. شده است

 .ده دست چمده مرور و تحلیل شهدفمند جستجو شده و متون ب

 

 اه  تهیاف
، بههه معنههاي seculim، مشههت  از ، secularissecularisالتههین ةوا ه سكوالريسههم برگرفتههه از وا 

 مقابل ابهديت و  ةاست و مفهوم كالسیک مسیحی چن هقط« مینو» ، در برابر «گیتی» ، يا «دهیا»

 ه به اين جهان تعل  دارد و به همان اهدازه از خداوههد و الوهیهت   سكوالر يعنی چه. الوهیت است

لیم شر  و مطالهب دينهی،   اهمان مخالفت با تعلحاظ تبار ليوي خود،  هدور است و سكوالريسم ب

ه معناي عرفان هاسهوتی و  ب secular mysticismمثال . به اصالت دهیوي است گرايی و اعتقاد عر 

secular laws از هظهر اصهطالح ايهن وا ه در سهیر تهاريخی خهود،       . ه معناي قواهین عرفی استب

بههه مفهههوم خههروج ( 614 )فالی اولههین بههار در معاهههده وسههت .معههاهی گوهههاگوهی گرفتههه اسههت

پ  از چن به مرور، معاهی ديگري هم هون، تهرخیص   . هايی از تملک كلیسا به كار رفت سرزمین

كشیشیان، تفكیک دين از سیاست ، تفوق بهر كلیسها، تقلیهب ديهن، و در ههايهت اهرد ديهن از        

جام  در معناي  ن به عنوان يک تعريف هسبتا اشايد بتو. گرفت ساحت اجتماعی اهسان را به خود

اعتنهايی و   كه ارفدار و مروج حی  يا بیاست گرايشی سكوالريسم : ی و مصطلح چن بگويیمههاي

از قبیهل سیاسهت، حكومهت،     -هاي مختلف، حیات اهساهی به حاشیه راهدن هقش دين در ساحت

ي هها  يكی از ويژگهی  سكوالريسم در اين معناي مشخص عمدتا . است... علم، عقالهیت، اخالق، و 

قرار . شود می مدرهیته  ربی محسو هاي  جديد است؛ و يكی از مولفههاي  تمدن و فرهنگ دوره

 ههايی چهون   وا هايهن  بها وجهود   . سكوالريسم كهار چسهاهی هیسهت    ةدادن يک معادل در برابر وا 

 ،«گريزي دين»، «دينی ال»، «اهگاري دين و دهیاجدا»، «گرايی دهیوي»، «زدگی دهیا»، «گرايی دهیا»

، بهه  «عَل ماهیّهه »در زبهان عربهی وا ه  . برههد  می را براي اين مفهوم گسترده به كار«گرايی عرفی» و

عقالهیهت ابهزاري اسهت و     ةگرايی كه در خود فحوايی مقابل دينی دارد و در بردارههد  معناي علم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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گوههه   سكوالريسهم يهک  . برهد می را در برابر اين وا ه به كار( دهیا) مشت  از عالم « علماهیه» هیز

اي هیهز دارد و مبتنهی بهر مبهاهی      ايد ولو ي يا مرام و مكتب و ارز فكر است؛ كه جنبهه توصهیه  

 . هاي خاصی است فرض هظري و پیش

سهتیزاهه اسهت كهه در     شناسان سكوالريسهم، يهک گهرايش ديهن     به تعبیر بسیاري از جامعه

از وحهی و شهريعت    كلی و استيناي چدمیبه اور مواردي كه ممكن باشد، معتقد به حی  دين 

مربوط اجتماعی هاي  هگرش سكوالريستی و حی  هقش دين به تمامی حوزه ،عالوه بر اين. است

اخالق و هنر و علهم و تعلهیم و تربیهت و     اهساهی،هاي  كه هه تنها به سیاست، بلكه حوزه شود می

 .(6 و 5) دشو میمربوط  اقتصاد هیز

 :هويسد یم ميسيكی از پژوهشگران  ربی درباره سكوالر

تهواهیم بگهويیم فراينهدي     اگر بخواهیم جدااهگاري دين و دهیا را به اجمال تعريف كنیم، می»

هاي دينی و ههادهاي دينهی، اعتبهار و اهمیهت اجتمهاعی      است كه ای چن وجدان دينی، فعالیت

ست كه دين در عملكرد هظام اجتماعی به حاشیه راههده  اين بدان معنا. دهند خود را از دست می

شود و كاركردهاي اساسی در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير هفوذ و هظارت عهواملی كهه    می

جدااهگاري ديهن و دهیها مفههومی    . گردد اختصاصا  به امر ماوراي ابیعی عنايت دارهد، عقالهی می

 (.7)«  ربی است

رهاي خهاص  داراي باو ...هاي فردي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اين اهديشه در تمام زمینه

سكوالر دين در امور دهیايی امري مؤثر هیست و هسهبت بهه دهیها بهی      ةر جامعد. ضد دينی است

در . دين چنان كاهش يافته كه دين صرفا  اعتقادي شخصهی اسهت   ةد و محدودشو ربط تلقی می

اهديشه سكوالر چون راه بر هر گوهه امور ماوراي ابیعت و وحی و خدا بسته شهده، خهدامحوري   

حهالل، حهرام،   . گهردد  حاكم بر جوام  اسالمی است، رخت بر بسته و اهسان محور می ةديشكه اه

هیهز  را اين قهواهین  . مجاز و ممنو  جايگاهی هداشته و فقط امور قاهوهی و  یر قاهوهی مطرح است

 .گوهه ارزش ثابتی وجود هدارد د و هی كن رأي اكثريت تعیین می

 روههد  يهک  اولیهه  اهور  به است و  تنف  معناي به  التین اسپريتوس ةوا ه معنويت از كلم

 ،4و ههد   معنها  بهراي  تهالش  شامل معنويت ابعاد معتقدهد برخی .است 3تجربی و شخصی پويا،

 مهثال  ) 5اتصهال  ،(ساده است مادي وجود از فراتر بودن اهسان اينكه مثال  احساس) برتري و تفوق
                                                                                                                                        
1. Spiritus 

2. Breathe 

3. Experiential 

4. Meaning and purpose 

5. Connectedness 
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 در ايهن . اسهت ( و عدالت دلسوزي عش ، اهندم)ها  ارزش و( الوهیت يا ديگران، ابیعت به اتصال

 برتهر از  يک واقعیت و ديگران خود، به اتصال خودچگاهی، زهدگی، در هد  و معنا كه است حالی

يک  بر داهند، می معنوي را خود كه افراد برخی اگرچه. اهد شده شمرده هیز معنوي سالمت ياجزا

. دارهد همپوشاهی كه دهستن فاهیمیمعنويت، م و بودن میهبی گیارهد، همی صحه رسمی میهب

 را شهامل  هها  ارزش و اتصال تفوق، هد ، و معنا جستجوي دو هرممكن است تجربی،  صورت به

 . شود

  معنهوي  سهالمت  هم هون  مفاهیم ديگري شامل و میهب از فراتر معنويت معتقدهد برخی

 روههد  يهک  در ردفه ی روحه  تظاهرات و جربیاتت معنوي تطاب  و ايمان از هاشی راحتی و چرامش

 فرد، يک به) اتصال است، ههايت بی قدرت يک يا خدا به ايمان كننده منعك  كه پوياو  همتا بی

 زمینهة  در موجهود  ههاي  بحه  . اسهت  اهسهاهی  ابعهاد  همهه  و يكپارچگی( خدا يا ابیعت ديگران،

 اياهته يک در. شود4قطبی و 3، مبهم ذهنی امري معنويت كه است به اين شده منجر معنويت،

 بهراي  ایف ديگر اهتهاي در كه در حالی است شده هگريسته میهب با متراد  معنويت ایف، به

 معتقدهد برخی شد اشاره كه گوهه همان. رود می كار به هیز خدا به يا اعتقاد ايمان فاقد افراد تمام

 كهار  بهه ( معتقهدان   یهر  هیهز  و معتقهدان ) همهه  براي كه است جهاهی ةپديد معنويت يک امروزه

 فلسهفه  يها  جههان  بهه هها   چن هگهرش  به بسته مختلف، افراد براي معنويت شود می گفته .رود می

 هنگامی كه كه كنند می ااهار ديگر قااعاهه برخی كه درحالی. دارد مختلفی معاهیها  چن زهدگی

 ايهن  اب . شود می واقعی مفهوم يا معنا هرگوهه از عاري شود، جدا میهب با همراهی از معنويت

 رسهد  می هظر به و است شده جدا خود تاريخی ةزمین از معنويت اصطالح حاضر حال در گاه،ديد

 بهه  منجهر  و شهود  می تعیین فردي صورت به كه است معنويت از شكلی شدن پديدار چن ةهتیج

 .شهود معنوي  سبب از دست رفتن هويت است ممكن و شود می معنويت اصطالح شدن رهگ كم

 برخهی . شهود  مهی  اهاهر  كنهد،  مهی  تعیهین « فهرد » كهه  از معنويت متعددي اشكال حالت اين در

 و گروههی  حمهايتی  ههاي  وفعالیهت  5مراقبهه  هم هون  ههايی  فعالیت كه است چن بیاهگر ها ديدگاه

 اتصال خودچگاهی و زهدگی، در هد  و معنا هم ون معنوي سالمت مختلف ياجزا است ممكن

 بهه  كه اموري عنوان به هیز زير موارد گاه، .دكنن تیمین را تر بزرگ واقعیت يک و ديگران خود، به

 خواههدن  هیهايش،  داوالباههه،  يها  اجتمهاعی  كار: شود می ذكر كنند، می كمک معنوي هظر از فرد
                                                                                                                                        
1.. Spiritual well-being 

2.. Subjective 

3.. Confused 

4.. Polarized 

5.. Meditation 



 1   سالمت معنوي در پرتو مطالعه تطبیقی: فصل چهارم بخش اول

 صهدا  و سهر  بدون زماهی داشتن ابیعت، در روي پیاده وحی، هاي كتا  خواهدن عبادي، چوازهاي

 از ههد   كه هنگامی .میهبی خدمات در حضور يا ورزش يک اهجام يوگا، اهجام كردن، فكر براي

 در را هتیجه اين د،شو می بیان... و  دروهی چرامش راحتی، احساس معنوي، سالمت از برخورداري

 و راحتهی  احسهاس  فهردي  بهراي  اسهت  ممكهن  چه ه افراد، بودن متفاوت به توجه با كه دارد پی

 پهی  در بايهد  كه   ههر ،  په  .باشد هداشته كارايی ديگري براي است ممكن كند، ايجاد چرامش

 و چورد ارميهان  بهه  دروههی  چرامش و معنا امید، راحتی، حساس يا و شخص براي كه باشد چیزي

 اريه   از برخهی  كهه  شهود  مهی  بیهان  راستا اين در .است ديدگاه اين ابیعی هتیجه فوق مطالب

رخهی  ب. يابنهد  ابیعت و برخی از اري  میهب به معنويت دسهت مهی   با ارتباط يا هنر موسیقی،

 معنهوي  سهالمت  و معنويهت  راسهل،  هظهر  ابه   .يابنهد  خود می اصول و ها ارزش در را  چن ديگر

 بهه  مشهخص  معنهوي  تعامالت ديگران، با تبادالت روزاهه: كنند تظاهر مختلف ارق  به تواهند می

 تجربیاتی سوزي، دل و فداكاري يكپارچگی، درستكاري، و صداقت اعتماد، احترام، عش ، ةوسیل

 جهدا  ارواح با ارتباط كند، ايجاد را ابیعی دهیاي با اتحاد و هزديكی احساس كه ابیعت دمور در

 يا كند می هدايت را جهان كه قدرتی يا برتر هیروهاي برخی با شخصی  یر ارتباط جسم، از شده

 يهک  معنويهت  معتقدهد برخی. كند می مراقبت او از و شناسد می را فرد كه شخصی خداي يک با

 هاي زمینه ديدگاه، اين در. است متفاوت چن شكل ديگر فرد به فردي از كه است یشخص تجربه

 و داشهتن  دوسهت  احساسهات  :اههد از  عبهارت  اههد  گسهترده  معنوي تظاهرات تمام در كه مشترك

 زههدگی  در اساسی هد  يک كردن، تجربه را لیت ديگران، به كردن كمک شدن، داشته دوست

 عنهوان  بهه از چن  چه هه  شهود  می مالحظه كه گوهه همان. دگیزه در چرامش كمال ةتجرب داشتن،

 چن بهر  كلهی  اجمها   كهه  است مختلفی مفاهیم شود، می بح  مختلف، مناب  در معنوي سالمت

 (.1) هدارد وجود

هها وجهود دارد كهه مدرهیسهم،      اههداز در معنويهت و تعهالی اهسهان     سهه چشهم   ،به اور كلهی 

 (:1)شود  مدرهیسم و معنويت حنیف را شامل می پست

اديان مختلهف   ةاهد كه هم ها بر اين بوده از چ از عصر روشنگري، مدرهیست :معنویت مدرنيسم. 1

تهرين ههو  هگهاه مدرهیسهتی،      در سهاده . د رسهید نه سكوالر و عقالهی به پايان خواه ةبا يک فلسف

كهرده بهه سهمت مهردم و از مركهز       تدريج از هخبگان تحصهیل  سازي به جنبش روشنگري و عرفی

چهان بر اين باور بودهد كه هر اقلیت میهبی وقتی . معه به حاشیه و پیرامون چن گسترش يافتجا

مردمی را كه به لحهاظ جيرافیهايی،   ها  چن .اي تشكیل شده باشد چورد كه از مردم حاشیه دوام می

، در حال حاضهر . هاي میهبی هامیدهد اهد، اقلیت اي به حاشیه راهده شده اقتصادي و قومی و قبیله

ههاي   ديدگاه عمومی مدرهیسم، بازار چزاد و لیبرال دموكراسی را هقطه اوج و هتیجهه هههايی ارزش  
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مدرهیزاسیون در كشورهاي اسالمی هم با هیروي هظامی و بها قهدرت    .شناسد عصر روشنگري می

گرفت، ماهند حركت چتاتورك در تركیه، رضاشاه و محمدرضا شاه در ايهران،   حكومتی صورت می

سكوالريزاسهیون و   ،بنهابراين  .مات چهان در راستاي مدرهیزاسیون و تحمیل مدرهیتهه بهود  كه اقدا

ايهن  . گريسهت هدهیاي مادي دري ة كه همه چیز را بايد از و اين« دهیوي شدن»كوالريزم يعنی س

سهكوالر ههه تنهها     ةدر فلسهف . تفكر، يک جريان رو به پیش در تفكر  ر ، در دوران مهدرن بهود  

شود، بلكه بهه علهم و عقهل از ديهدگاه دهیهوي       بح  همی« تعالی اهسان»و « خدا»مفاهیم  ةدربار

  .دشو اهسان از دين و چخرت منفک می شود و سعادت هگريسته می

مدرهیسهتی، بها ديهدگاه روشهنگري و      ديدگاه پساروشنفكري و پست :مدرنيسم معنویت پست .2

امهها ديههدگاه . سههتههههم مدرن هههاي سههنتی و پیشهها ی اههرد و هفههی ديههنمدرهیسههتی، بههه هههوع

گرايهی را   گرايهی و تجربهه   هاي روشنگري و مدرهیستی هظیر عقل  نین ارزشمدرهیسم، هم پست

و حتههی  سهاالري  داري و ديهوان  سههرمايههمهراه بها سهاختارهاي مدرهیسههتی و روشهنگري هظیهر      

. تم، فردگرايی پر شور و حرارت اسسمدرهی ارزش اصلی و اساسی پست. كند م را رد میسلیبرالی

البتهه  . شهود « معنوي، میهبی و فرا ابیعهی هاي  تجربه»تواهد شامل  مدرهیستی می ديدگاه پست

توان به مثابه احسهاس   جنبش عصر مدرن را می. هايی كه قید و بندهاي دينی هدارهد فقط تجربه

ههاي   ها به اههوا  خاصهی از ديهن    مدرهیست پست. به حسا  چورد لچ ه ايدمدرهیستی  معنوي پست

هم نهین  هها   چن خصوص بوديسم و هندو یسم، به. يی شده، توجه دارهدامريكاساختگی و شرقی 

از ايهن ديهدگاه   . گیرههد  الهام می –كه هوعی الحاد هوين است  -يی پرستش ابیعت امريكااز هو  

بها  ( 111 -171 )ههاي   هاي بزرگ مدرن و سهكوالر، در دههه   پیشامدرن، بسیاري از ايد ولو ي

م عهر  و  سم و سوسیالیسه م شوروي، هاسیوهالیساين امر در مورد كموهی. هدا شكست مواجه شده

ههاي دولتهی    هها ايهد ولو ي   همهه ايهن  . م و مدرهیزاسیون شاه ايران صادق است ه هاسیوهالیسپرو

شهود كهه    مدرهیسهم چشهكار مهی    با وجود اين، هنگام شكست ايد ولو ي مدرهیسم و پست. بودهد

ريزي شده و در سطوح مختلهف جامعهه، روشهنفكران،     رهامهاجتماعی ب ةمعنويت حنیف در صحن

. متخصصان و مديران تیثیرگیار بر معنويت حنیف با تواهايی و چگاهی به راهبري جامعه بپردازههد 

در حال گستراهدن پروتستان تيییر شهكل يافتهه در    امريكارسد امپراتوري  در زمان ما به هظر می

 امريكها تيییر شكل يافته شرو  بهه تضهعیف امپراتهوري    اما پروتستان . سراسر جهان مدرن است

 . كرده و چن را زير سؤال برده است

گیهرد، گهرايش    ترين هیازهاي فطري كه قرچن براي اهسان در هظر می از اصیل :معنویت حنيف. 3

 ةهحهو »افراد وجود دارد، فطهرت عبهارت اسهت از     ةاعتقاد به خدا در ههاد هم. اهسان به خداست

اي از قهواي   اما عقل بخشی از وجود يا قهوه : كه ابعا  معادل با وجود ملكوتی اوست «وجود چدمی
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د پ  خرد و خردمندي از شهوون فطهرت چدمهی اسهت و هیهز درك برخهی       شو هف  قلمداد می

مدركات ماهند زيبايی، كار عقل هیست، بلكه چنین ادراكی، تنها از فطهرت چدمهی سهاخته اسهت     

هفسهه   اثبهات فطهرت حنیهف فهی    از اين رو، . هیستورزي  مند برهانكما اين كه فطرت لزوما  هیاز

فطرت عالوه بر كهاركرد معرفتهی هم هون عقهل كهاركرد احساسهی،       . محتاج اقامه برهان هیست

داري  چيات قرچن مبتنی بر فطرت حنیف بیاهگر اين است كه دياهت و دين. داردگرايشی و منشی 

اگر اهسان كشش به سمت دين . گیرد سرچشمه می پیيري گرايی و دين ما از حب و شوق به دين

بنهابراين،  . دههد  هاي دروهی او باانی پاس  مهی  دارد از چن جهت است كه احكام دين به خواسته

فطرت، از يک منظر، بح  فلسفی و با سه موضو  مهم خدا، جهان، اهسان ارتباط دارد و از هظهر  

 (. 1) شود شمرده می ديگر، بح  فطرت و عش  از موضوعات و مسا ل عرفاهی

ساحتی كه از ماده تشكیل شده است و  در هگاه مادي و اوماهیستی، اهسان موجودي است تک

رواهی و معنوي در اين ديدگاه هوعی ارتباط و عالقه با مسا ل تمامی احساسات و عوااف و حتی 

م و عصهب  رواههی در جسه  مسها ل  به همین دلیل معتقدهد، ريشه . كند بعد مادي اهسان پیدا می

چيد با معنويت در هگاه دينهی، كهامال      می ها ههفته است و اگرسخنی هم از معنويت به میان اهسان

د كه با شو ها و عناصري می العمل در اين هگاه، معنويت تنها شامل هنجارها، عك . متفاوت است

ههاي جسهمی    بیماري توان روان بیمار را تحت تاثیر قرار داد تا بتواهد در مقابل استفاده از چن می

تواهد حقیقی باشد يا  یر حقیقی، اصهیل يها  یهر اصهیل،      عناصر چن می كهحال چه. مقاومت كند

 (. 1 ) خرافی يا  یر خرافی
شود به شكلی  می بسیار شهودي مثل اخالق هم واردهاي  دينی حتی به حوزه اين تفكر  یر

. كنهد  مهی  هتی در عالم اخالق اههور گراي كا اخالقی از جمله اخالق وایفه هاي جديد هظريهكه 

وجدان . كند استفاده می« روح»و « ذهن»، «وجدان»كاهت در بیان حقیقت ذات اهسان از تعابیر 

جههت  . افعهال اخالقهی اسهت    پ  وجدان مبدأ. هفسه تكلیف است فیكه   عبارت است از چگاهی

ت خارجی از جمله مهیهب  اخالقی رفتار اهسان قا م به وجدان او بدون تاثیرپیيري از هر مرجعی

 (.   )است

دينهی    البا  خود را افهراد معنهوي  یهر    ،گويند كساهی كه از معنويت خارج از دين سخن می

 خود را افرادي معنهوي ولهی  یهر    امريكاچهارم مردم  اب  يک هظرسنجی حدود يک. خواهند می

ت درحهالی كهه   توان چنین گفت كه دين هوعی جستجوي بیروهی رسمی اسه  می .داهند دينی می

بها  ادعاههاي    در شهكاكیت تمايهل بهه   برخهی از كسهاهی كهه    . معنويت جستجوي درون اسهت 

اي  ات و رفتارهاي پیشرفتهفراابیعی و وجود واقعی روح دارهد، معنويت را افكار، احساسات، كلم

عالم  ةمعنويت به اين معنا با شكاكیت دربار. اي با كل كا نات در ارتباط است گوهه داهند كه به می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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توان گفت معنويت به جاي چهكه ههد  باشهد خهود مسهیر اسهت؛ يعنهی        می. ماورا سازگار است

 .(  ) به چن برسدگزيند هه هدفی كه بايد  می اي كه فرد براي زهدگی بر گرايش و شیوه

اهد، معموال  موضعی مثبت،  معنويت ااهار هظر كرده ةگراياهه دربار افرادي كه از ديدگاه اهسان

گهیاران درمهان    مثهال، كهارل راجهرز يكهی از پايهه      بهراي . اههد  خنثهی ايجهاد كهرده    دست كميا 

لوم دينی بهراي  زهدگی و ورود به مدرسه ع ةهاي اولی گراياهه، پ  از تربیت میهبی در سال اهسان

زههدگی خهود، بعهد     ةدر بقیه  ،با اين حهال . درچمدن به كسوت كشیشی، از میهب رويگردان شد

توجهه  )جديدي از معنويت را در كارش وارد ساخت كه به شرايط جهام  و مهؤثر مشهاوره خهود     

هاي ديگري را افزود كه در خود و مشهاوران   ، ويژگی(مثبت بدون شرط، خلوص و درك همدالهه

 (.3 ) به ديگر مشاهده كرده بودباتجر

 یورود معنه  نديدارد، فرا يسالمت معنو زیو ه تيكه معنا در معنو یتیگرفتن اهم هظر در با

كهنش، هظهام    یِدر چههارچو  مفههوم   ؛اسهت درخهورِ توجهه   ( یعامل اجتماع)در ذهن كنشگر 

 ،واقه  در . سهازد  یزمهان چن را مشهرو  مه    و ههم  بخشهد  یمعنها مه   یبه هظهام اجتمهاع   یفرهنگ

  يه از ار یبهه درون هظهام اجتمهاع   ( ها، باورها و همادها ارزش) یمعاه دورو ند يافر يساز نهيههاد

 سهت ( هها و همادهها   هها، بهاور   ارزش)معنا  یداد  هظام فرهنگ و برون ردیگ یصورت م یهظام فرهنگ

( 4.) 

 
 گيری بحث و نتيجه

ريعت سازگار با زمان، بهه ماهنهد   ش. اهسان موجودي است كه رشد و تعالی وي حد و مرزي هدارد

د كه قرچن و سهیره هبهوي بعهد ثابهت چن را تشهكیل      شو مطرح می« تحول تقريبی تعالی اهسان»

دوراهديشهی  . دهد و بعد متيیر چن احكام عملی دين بر اساس شرايط زمهاهی و مكهاهی اسهت    می

قريبهی تعهالی   تحهول ت ». يابهد  تحقه  مهی  « جويی اجتماعی تعالی»رهبري اسالمی در ایف پويا 

اي از تكالیف دينی گفته  سطح حداقلی به دامنه. داراي سطوح حداقلی و حداكثري است« اهسان

شود كه فرد به تنهايی قادر به اهجام تكالیف دينی است و سهطوح حهداكثري بهه سهطحی از      می

شود كه در پرتو دوراهديشهی واليهت فقیهه تعیهین احكهام عملهی ديهن         تكالیف دينی ااالق می

كوتهه سهخن اينكهه    . يابهد  اسب با زمان و مشاركت امت اسالمی با رهبري اسالمی تحق  میمتن

 .شود می واقعی مفهوم يا معنا هرگوهه از عاري شود، جدا میهب از معنويت هنگامی كه
ههامطلو  در سهالمت    چثهار تواهنهد   العالج می هاي مزمن و صعب هاي زهدگی و بیماري بحران

هاي پزشكی، توجه به كل بیمار و  برتر در مراقبت الگويبر اساس . جسمی و روحی داشته باشند

 در ههايی  ترتیهب، كوشهش    بهه ايهن  . هگر، ضهروري اسهت   كل بر مراقبتهه صرفا  بیماري و تیكید 
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هها   چن اكثهر  اهگیزشهی  مبنهاي  كهه  چمهد  عمهل  به ها هارسايی اين جبران براي مختلف هاي جبهه

 را «مجموعه يک ةمنزل به اهسان» يا«تشخص كلی» به وجهت ضرورت كه بیماراهی بودهد؛ بیماران

 بهدن  از را ذههن  همهواره  كهه  قلمروي يعنی پزشكی علوم ترتیب،  بدين. گرداهدهد باز پزشكی به

 جالهب  تنهها  هه بدن، و ذهن روح، روابط در مجدد بررسی كه رسید هتیجه اين به كرد می متمايز

 در و پزشهكی  هاي داهشكده چموزشی هاي برهامه در مواردي چنین دادن قرار و است ضروري بلكه

 داهشكده دو و هفتاد ،حاضر حال در .بر اين مدعاستبرا پژوهش،گواهی و بالینی بردي كار سطح

 ارزشیابی به چگوهه بیاموزهد كه داهشجويان به تا كنند می عرضه را هايی درس ،امريكا در پزشكی

 گهري  درمان هاي ارح در را معنوي هاي مشيولی دل چگوهه يا بپردازهد بیماران معنوي هاي جنبه

 .بگنجاهند

هگرش دينی با سالمت معنوي در هگرش  یهر   ، سالمت معنوي درشدبا عنايت به چه ه بیان 

بینی توحیدي است و در اين دستگاه، ههو    چون هگاه دينی مبتنی بر جهان. دينی متفاوت است

ولهی در هگهاه مهادي و اوماهیسهتی مبتنهی بهر       . هاي سالمت معنوي متفهاوت اسهت   هگاه به سازه

 .  یر الهی است گاهبینی  یر توحیدي و  جهان
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 فصل پنجم

 های سنجش سالمت معنوی رویکرد و روش

 

 

 مقدمه

سالمت و مطرح شدن سالمت معنوی به عنوان یکی  ا  ابعی د     ةنگر به مقول گسترش رویکرد کل

تعی ریف  این تعدد  ،محقق ن. ا  این مفهوم را به دنب ل داشته است یآن، تع ریف متعدد ةچندگ ن

و همچنیین تییییر و تحیومو مو یود در     « معنویت»و « سالمت»پذیری دو مفهوم  به تفسیررا 

در  .(1) دهند که به نوع  تعریف  واحد ا  آن را دشوار س خته است تف سیر ارائه شده، نسبت م 

، سالمت معنوی در ق لب ارتب ط ب  خدا، خود،   معه و محیط تعریف شیده  یک  ا  اولین تع ریف

سیالمت   ا عرییف بیه اشیک ل مفتدیف در دیگیر تعی ریف       این ت درمطرح شده   ةچه ر حو . است

در ق لب ارتبی ط  سیم، نهین و     1سالمت معنوی ا  دیدگ ه ی نگ. (2) خورد معنوی به چشم م 

ای ا  آرامش درون ، ارتب ط و مثبت و دوست نه ب  دیگران و همچنین ارتبی ط    مینه روح در پیش

 2فیشیر  ،عالوه بر این. (3)ب  طبیعت و خداوند به عنوان محوریت ب وره ی فرد تعریف شده است 

گفت، سالمت معنوی را بعدی اس س   گ نه ارائه شده در تع ریف پیشچه ره ی  ب  استن د به حو ه

داند که مو ب یکپ رچگ  و هم هنگ  س یر ابعی د سیالمت ا      یست  فرد م  د  و بها  سالمت ک

                                                                                                                                        
1. Young  

2. Fisher 
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سالمت معنوی دو  1لینبه ب ور . (1)شود   مده ابع د  سم ن ، روان ، ا تم ع  و ع طف  وی م 

نه ییت   ارتب ط ب  خداوند و یی  قیدرو بی     ةکنند که بعد عمودی منعکس داردبعد عمودی و افق  

  ةو در برگیرنید  داردبه اتص ل درون  افیراد بی  خیود، دیگیران و طبیعیت اشی ره        بوده و بعد افق 

گییری و انتفی      س  ی ابع د مفتدف و ودی خیود و تصیمیم   یکپ رچه ةتوانمندی افراد در  مین

 . (4) است

در ح ل  که برخ  ا  تع ریف ا  سالمت معنوی، مر  مشفص  برای معنویت و میذهب ق ئیل   

را یکسی ن  هی    آنهر چند بر اشتراک عمیق بین این دو مفهوم انع ن دارند  اند برخ  دیگر نشده

آن دسته ا  تع ریف  که مبن ی مذهب  دارند، عمیدت   دییدگ ه  برگرفتیه ا     . (5)کنند  تدق  نم 

ه ی اندک  در خصوص تعریف سالمت معنیوی ا    تالش ا  این رو،. اند اسالم  داشته مذاهب غیر

ش ید بتوان تعریف مصب ح و همک ران را ا  معدود . م صورو پذیرفته استدیدگ ه دین مبین اسال

فرهنگست ن و محقق ن  است دانتع ریف سالمت معنوی ا  دیدگ ه اسالم دانست که ح صل تالش 

ه ی دانشیمندان عدیوم دینی ،     آوری آراء و اندیشه عدوم پزشک   مهوری اسالم  ایران در  مع

بیر ایین اسی ز ا  دییدگ ه اسیالم، سیالمت       . ه ی اخیر اسیت  لانس ن ، پزشک  و بهداشت در س 

ه ی فیرد،   ه  و ق بدیت وضعیت  دارای مراتب گون گون است که در آن متن سب ب  ظرفیت ،معنوی

ه ی م م برای تع ل  روح که هم ن تقر  بیه خیدای متعی ل اسیت      ه  و توان ی  ه ، گرایش بینش

متعی دل در  هیت هید      هم هنگ وطور   بهامک ن و درون   ةای که هم ، به گونهشود م فراهم 

نسیبت  هی    آنشوند و رفت ره ی اختی ری درون  و بیرون  متن سب ب   کد  مزبور به ک ر گرفته م 

 .(2)ی بد  به خدا، فرد،   معه و طبیعت ظهور م 

هی ی متعیددی بیرای سینالش سیالمت       ه  و تع ریف مفتدیف، روش  به تن سب و ود دیدگ ه

یی   . دکیر بنیدی   در ق لب دو رویکرد کدی  طبقیه  را ه   آنتوان  ی معرف  شده است که م معنو

ه ، تالی ر  و ادراک افیراد در خصیوص سیالمت معنیوی و       رویکرد کیف  است که در آن دیدگ ه

آوری داده، همچییون  هیی ی مفتدییف  مییع عوامییل مییرتبط بیی  آن ا  طریییق بییه کیی رگیری روش 

شود و دیگری رویکیرد کمی  اسیت       خ طراو سنالیده م ه ی عمیق، مش هده و بررس مص حبه

در . شود ه  را ش مل م  ه  و پرسشن مه ه ی آم ری، همچنین مقی ز ه ی عددی و آ مون که داده

گونه که پیش ا  این اش ره شد، به دلییل تعیدد تعی ریف ارائیه شیده ا        بعد سنالش کم ، هم ن

، ابع د مفتدفی   ه  غ لب آندیدگ ه بر اس ز سالمت معنوی، ش هد ابزاره ی گون گون هستیم که 

پیولتزین و  ) 2معنوی یست   به ةدر این می ن پرسشن م. گیرند را برای سالمت معنوی در نظر م 
                                                                                                                                        
1. Lane  

2. Spiritual Well-Being Scale- Paloutzian & Ellison 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwiDxMCMjrrIAhWF1ywKHYaFDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.statisticssolutions.com%2Fspiritual-well-being-scale-swb%2F&usg=AFQjCNFADSUHt0PJzBh6f66eCGgo0pgvIQ&sig2=eXAu95veF1C8gfcolfb0lA
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تیرین ابزارهی ی سینالش سیالمت معنیوی در       به عنوان یک  ا  شن خته شیده  -(1892الیسون، 

 سینالد  می   2سالمت میذهب  و  1سالمت معنوی را در دو بعد سالمت و ودی -ه ی گذشته دهه

سالمت معنیوی دربرگیرنیدة همیین دو بعید      ةمعتقد است که اغدب تع ریف در حو  3ه رتز. (2)

شن خت  خ ص  که در واقیع ارتبی ط  بی      بعد و ودی به تال ر  روان. و ودی و مذهب  هستند

و ود مقدز ی  واقعیت غ ی  ندارد اطالق شده و بعد مذهب  به مفهوم فرد ا  و ود مقیدز یی    

ابزاره ی سنالش سالمت ا  برخ   ،ا  سوی دیگر. (9)واقعیت غ ی  به سب  مذهب  اش ره دارد 

هی ی   معنوی برای عموم   معه طراح  شده که غ لب   وابستگ  به مذهب، فرهنگ و ی   یر گیروه 

 (11)و یی  بیمی ران    (8)ه ی میذهب  خی ص    برخ  دیگر برای گروه(. 2)ا تم ع  خ ص  ندارد 

هی ی اخییر    ه ی طراح  شده در این حو ه، در س ل به دلیل تعدد پرسشن مه. شده است طراح 

ه ی  که حداقل معی ره ی روایی    بندی آن دسته ا  پرسشن مه ه ی  برای شن س ی  و طبقه تالش

و همکی ران   4میروری گیالزبرتیز  مط لعیة  بر این اس ز، در . دارند صورو گرفته استرا و پ ی ی  

 که عمدت   برای سنالش سیالمت  2118ی  1891ه ی  س ل ةابزار تدوین شده در ف صد 32، (11)

ابیزار   8بعید ا  بررسی  اولییه،    . ندشید اند، ار ی ب   معنوی بیم ران در پ ی ن  ندگ  استف ده شده

هی ی   معنیوی،  مینیه   یسیت    بهکه ب  هد  سنالش  را داشتندحداقل معی ره ی روای  و پ ی ی  

هی    آنرفت ری معنویت و مق بده معنوی، تدوین و به ک ر گرفته شده بودند ام  در بیین   -شن خت 

در مط لعیه   ،همچنیین . کیرد  هیچ ی  ا  ابزاره  رض یت بیم ر ا  مراقبت معنوی را بررسی  نمی   

سینالش معنوییت در طیب تسیکین  و محتیوای ابزارهی ی معتبیر        »مروری دیگیری بی  عنیوان    

بنیدی ابزارهی ی میی ن فرهنگی       به شن س ی  و طبقیه  (12)و همک ران  5، سدم ن«فرهنگ  می ن

در طیب تسیکین  اسیتف ده     2111ی  1891ه ی  س لة که در ف صد اند سنالش معنویت پرداخته

اول ش مل ابزاره ی   ةدست. اند ت ی  تقسیم شده 8و  39در این مط لعه ابزاره  در دو گروه . ندشد

است که در می ن بیم ران نی  مند مراقبت تسکین  ا   مده مبتالی ن به سرط ن پیشرفته و اید  

هی ی   گیرد که سنالش معنویت را در قومییت  ابزاره ی  را در بر م  دوم ةبه ک ر برده شده و دست

مروری روی مط لعة ، پس ا  انال م (13)و همک ران  2مونود ،عالوه بر این. اند کردهمفتدف بررس  

در تحقیقی و بی لین     2111-1893هی ی   سی ل  ةابزاره ی سنالش سالمت معنوی کیه در ف صید  

                                                                                                                                        
1. Existential well-being 

2. Religious well-being 

3. Hartz 

4. Gijsberts MJ, et al 

5. Selman L, et al 

6. Monod  
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مفهیوم  و   ة، طی  دو مرحدی  را داشتندحداقل معی ره ی م م ابزار را که ا   35اند،  دهشاستف ده 

مفهوم محوری که هید  اصید    بر اس ز نفست، ابزاره   ةدر مرحد. بندی نمودند ک ربردی طبقه

معنوی، نی  هی ی معنیوی و    یست   بهمعنویت ع م،  ةبود در ق لب یک  ا  چه ر دسته   آنتدوین 

ه ی  بندی ک ربردی، حیطه دوم به منظور طبقهة معنوی قرار داده شدند و سپس در مرحد ةمق بد

بی   . ی آن شن سی ی  شید   هی   م هیت گوییه بر اس ز شن خت ، ع طف  و عمدکردی هر پرسشن مه 

بندی اخیر، غ لب ابزاره  دو بعد شن خت  و ع طف  را در برگرفته و کمتر ا  نیم   استن د به طبقه

هی ی   مفتصیری ا  روش  بیی ن این مبحث، ضمن ة در ادام. کردندر سه بعد را سنالش هه   آنا  

هی ی ایین حیو ه کیه بیشیترین       کیف  سنالش سالمت معنوی، به معرف  تعدادی ا  پرسشین مه 

شیرح   ،همچنیین . پیردا یم  اند م  گذشته داشتهة ک ربرد را در تحقیق و و ادبی و عدم  چند ده

  مع سنالش سالمت معنوی در ة پرسشن م»روانسنال   مفتصری در خصوص مراحل تدوین و

به عنوان یک  ا  اولین ابزاره ی سنالش سالمت معنوی ا  دیدگ ه اسالم، مطی بق  « ایران ة   مع

 . شود عرضه م ایران ة ب  شرایط فرهنگ  و مذهب    مع

 
 روش گردآوری مطالب

این راست  پس ا  تعیین موضوع در . ای استف ده شد تدوین این بفش ا  روش کت بف نهبه منظور 

میورد نظیر، منی بع    ة ب  تو ه به  دیید بیودن حیو    . به مط لعه من بع و کتب مرتبط پرداخته شد

سیپس بی   سیتالو در    . محیدود و  دیید بودنید    -ویژه من بع داخدی   به –مو ود در این  مینه 

 MEDLINE ،Pubmed  ،Psycho  INFO ،EBSCO  ،Google)هیی ی عدمیی  خیی ر    سیی یت

scholar )  و داخد(SID  ،Magiran  ،Irandoc ) مط لعی ت   . شدمق مو معتبر انتف   و مط لعه

که ا  ابزار سنالش سالمت معنوی استف ده نکرده بودند، کن ر گذاشیته شید و ا  بیین ابزارهی ی     

و نت یج مربوط به این مط لعی و در قسیمت    شدبندی و ی دداشت  دستهه   آنمو ود، معتبرترین 

 . ه  ارائه شده است ی فته

 

 ها  یافته
 های کیفی سنجش سالمت معنوی روش( الف

اگرچه در مط لع و انال م شده، رویکرد ق لب سنالش سالمت معنوی، کم  بیوده اسیت، بی  ایین     

هی    ور متأثر ا  ار شکه نت یج مط لع و مذکده ی  نیز وارد است، ا   مده اینح ل به این روش نق

فرضی  ا  واقعییت داشیته و     ه ی کمی  پییش   به عب رو دیگر، روش. ن است ه ی محقق و دیدگ ه

 ،کنند، ا  این رو دهنده سدب م  امک ن گفتگو و به اشتراک گذاشتن تالربی و شفص  را ا  پ سخ
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ر مطیرح شیده د   هی ی  ة پرسیش دهندگ ن خود را محدود به چ رچو  ا  پیش تعییین شید   پ سخ

این در ح ل  اسیت کیه   . شودبفش مهم  ا  اطالع و غفدت ممکن است ا  ه  کرده و  پرسشن مه

ای نیست  س  ی معنویت به عنوان ی  مفهوم نهن  امر س ده برخ  ا  دانشمندان معتقدند کم 

و امکی ن   اسیت سواد و ی  حت  کیم سیواد بسیی ر مشیکل      و پ سخ گوی  برای بسی ری ا  افراد ب 

هی ی کیفی  سینالش سیالمت      تیرین روش  ا  شن خته شیده . س  د ر ی ب  را فراهم م اشتب ه در ا

عدم  است که شرح مفتصیری ا   ة معنوی و نقشة ن م مذهب  و معنوی، شالرهة معنوی، ت ریفچ

 :هرکدام در  یر آمده است

میذهب  و  ة ه ی سنالش کیف  اخیذ ت ریفچی   ترین روش یک  ا  مهم .معنوی/ مذهبیة تاریخچ

 ةکدی  عقیید  طور   بهدر این روش . خ نوادگ  استة یند مش به اخذ ت ریفچااین فر. معنوی است

تیر،   میذهب  بیزر    ةمذهب  والدین، رفت ره  و ب وره ی معنوی فرد و میزان یکپ رچگ  ب    معی 

معنوی معموم   در بستر گفتگوی  همدمنه، ا  تعیدادی پرسیش بیرای    ة ت ریفچ. شود بررس  م 

 .(14)کند  و مذهب  استف ده م  معنوی ةبررس   مین

معنوی، روشی  بیرای   / مذهب  ة ن مه به همراه اخذ ت ریفچ ترسیم شالره: معنویة شالره ن م

نسید  اسیت    بیین ة تع مالو معنوی پیچیید ة ه ست که در واقع نش ن دهند س  م ن دادن به داده

 .(15و  14)

دهنید و بیی نگر آن    ارائیه می   ه ی معنوی تصویری ا  سیر معنیوی فیرد    نقشه: معنویة نقش

ه  این است  ا   مده مزای ی این نقشه. رویم ایم، کال  هستیم و به کال  م  هستند که ا  کال  آمده

بن براین، پیی م آشیک ر   . شود یند درم ن م اکه ب  قرار گرفتن فرد در محور سنالش، وی درگیر فر

. درگییر اسیت   گیر و کی مال    ینید درمی ن، فعی ل، خودهیدایت    ااین روش این است کیه فیرد در فر  

معنوی کیه تصیویری و غیرکالمی  اسیت، اضیطرا  و       ةممکن است ب  استف ده ا  نقش ،همچنین

 (.15)مق ومت فرد بهبود ی بد 

 

 (ابزارهای سنجش سالمت معنوی)های کمی سنجش سالمت معنوی  روش( ب

خصوص سینالش   ه ی اخیر ابزاره ی متعددی در ط  س ل شدگونه که پیش ا  این اش ره  هم ن

تیرین   در این بفش، تعدادی ا  شین خته شیده  . سالمت معنوی تدوین و به ک ر گرفته شده است

سینالش  ، معنوی یست   بهگروه سنالش سالمت و  5ابزاره ی سنالش سالمت معنوی در ق لب 

تیدوین شیده در   )ه ی دنیی ی اسیالم    پرسشن مه و معنویت، شرح ح ل معنوی، سنالش دینداری

 . معرف  خواهند شد(  وامع مسدم نایران و دیگر 
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 معنویزیستی  بهسنجش سالمت و 

کردنید کیه   طراح  ( 2) 2و الیسونلتیزین  پورا این مقیی ز  : (891 )  یمعنوزیستی  بهمقیاس 

اسیت کیه    پرسیش  21در مالموع دارای. مذهب  و و ودی است یست   بهدارای دو  یر مقی ز 

صییورو  لفم یییا  ک مال  موافقم ت  ک مال  مف لیکروو هیی   2طبق مقی ز  برگییذاری آن  نمییره

روایی  و  . شیود  گفت ح صل می   معنوی ا  مالموع دو  یر مقی ز پیش یست   بهامتی   . گیرد م 

 ا  آن و( 12) اند کرده عفری و همک ران بررس  و گزارش  راپ ی ی  نسفه ایران  این پرسشن مه 

 . است شدهدر مط لع و متعدد دیگری استف ده 

ابزار  این .3(1001)های شخصی سازمان جهانی بهداشت  سنجش معنویت، مذهب و باورمقیاس 

نسیفه نهی ی    . مرکز در سراسر  ه ن تدوین شده و اسیت  19که ب  همک ری  پرسش دارد 115

معنوییت، میذهب و    ای لیکیرو بیه سینالش    در ق لب طیف پنج گزینیه  پرسش 32پرسشن مه ب  

اسیت   4ا  پرسشن مه کیفیت  ندگ  س  م ن  هی ن  بهداشیت   این ابزار بفش . پردا د م  ب وره 

(12). 

کیه بیه اختصی ر     را ال ؤسی  21این مقی ز  .5(888 )سالمت معنوی و جهت زندگی  ةپرسشنام

در  ندگ  س خته است کیه   یست   بهار ی ب  معنویت و  به منظور 2شود، فیشر ن میده م  2ش لوم

شی لوم دو  . (18, 19)کنید   را ار یی ب  می    شفص ، همگ ن ، محیط  و متعی ل   که چه ر حیطة

اسیت کیه در آن   واکنشی   بفش اول ش مل تال ر   نیدگ  فیرد و   : کند م بفش  یر را بررس  

سالمت معنوی است کیه   ه ی فرد برای لئ  دهد و بفش دوم ش مل اید لحظه ا   ندگ  انال م م 

 . ستخداچه ر شکل ارتب ط ب  خود، دیگران، محیط و  در برگیرندة

 12ایین مقیی ز   . 9(888 )معنتوی  زیستتی   بههای مزمن و  مقیاس ارزیابی عملکردی بیماری

ه ی مهم معنویت م نند معن  در  ندگ ، هم هنگ ، آرامش، حیس   گیری  نبه اندا ه برای سوال 

 (ایرانی   -خی ر   ) و در مط لع و متعدد (21)قدرو و آس یش ن ش  ا  ایم ن فرد، طراح  شده 

 .(22-21)شده است استف ده  نا  آ

                                                                                                                                        
1. Spiritual Well-Being Scale 

2. Paloutzian & Ellison 

3. WHOQL SRPB Group 

4. WHOQOL-100 

5. Spiritual Health And Life-Orientation Measure (SHALOM)  

6. SHALOM 

7. Fisher 

8. The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Spiritual Well-Being 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwiDxMCMjrrIAhWF1ywKHYaFDnk&url=http%3A%2F%2Fwww.statisticssolutions.com%2Fspiritual-well-being-scale-swb%2F&usg=AFQjCNFADSUHt0PJzBh6f66eCGgo0pgvIQ&sig2=eXAu95veF1C8gfcolfb0lA
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و  کردنید طراحی    (22) 2مقی س  است کیه دالمی ن و فیری    .1(1002)زیستی  بهشاخص معنوی 

فیرد را در   4 نیدگ   ةطرحیوار  پرسیش  2و  3خودک رآمدی پرسش 2است که  پرسش 12ش مل 

و بییرای  81/1آلفیی ی کرونبیی ا بییرای کییل مقییی ز . سیینالد ای لیکییرو میی  طیییف پیینج گزینییه

 .(22)به دست آمد  98/1و  92/1 ندگ  به ترتیب ة خودک رآمدی و طرحواره ی  مقی ز خرده

 

 سنجش معنویت
معنوییت ابیرا    "ار یی ب    به منظیور  2دون لد م  رااین مقی ز  .  (1000)سنجش تجلی معنویت 

گییری  اسیت کیه پینج ع میل  هیت      پرسش 89مقی ز مذکور ش مل . کرده استتدوین  "شده

و  9، سیالمت و یودی، ب ورهی ی فراطبیعی     2پدیدارشن سی  / تالربی  شن خت  در معنویت، بعید  

 .(29)به دست آمده است  82/1ت   95/1آلف ی کرونب ا این ابزار بین . سنالد مذهب  بودن را م 

 5در طییف   11هییچ است که  پرسش  22مقی س   . 8 (889 )مقیاس باورها و مشارکت معنوی 

تالدیید نظیر    ةنسیف . اسیت  کیرده تدوین ( ک مال  موافق=5ک مال  مف لف ت  =1ا  )امتی  ی لیکرو 

 .(28) استامتی  ی  2به صورو مقی ز  دارد که 22شده این پرسشن مه 

 5تی   ( کی مال  مفی لف  ) 1ای ا   ب  دامنه پرسش 15این مقی ز  .  (1002) مقیاس مفاهیم معنوی

 شیده دانشیالو ار یی ب     143و روی  انید  کیرده تدوین  12که م سک رو و رو ن دارد( ک مال  موافق)

در ایران نیز در مط لعه صورو گرفتیه  . (31)بوده است  81/1ش خص آلف ی کرونب ا برابر . است

 .(28)نش ن داد  92/1دانشالوی تهران  آلف ی کرونب ا نسفه تر مه شده آن را برابر  321روی

 

 شرح حال معنوی
امو بی   اسیت کیه مو یب شن سی ی  بفشی  ا        ؤای ا  سی  ه ی این حیطه، مالموعیه  پرسشن مه

                                                                                                                                        
1. The Spirituality Index of Well-Being 

2. Daaleman   & Frey 

3. Self-efficacy 

4. Life scheme 

5. Expression of Spirituality Inventory 

6. Mc Donald 

7. Phenomenological 

8. Paranormal 

9. Spiritual Involvement and Beliefs Scale-Revised 

10. Hatch 

11. Spiritual Meaning Scale 

12. Mascaro   & Rosen 
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تواند بر فرایند مراقبت و درم ن آن ن مؤثر واقع  شود که م  اعتق داو و تال ر  معنوی بیم ران م 

ه ی خ ص و برخ  دیگیر بیرای عمیوم بیمی ران      ه ی این حو ه برخ  برای گروه پرسشن مه .شود

و  SPIRIT ،FICA ،BEILIF ا  چه ر ابیزار  است عب روه   آنترین  ست که معرو ا شدهطراح  

HOPE است. 
1
SPIRIT.  سی بقه   برای دری فتبهداشت   مراقب ن، برای کم  به ( 1882، 2موگ نز)این ابزار

ه ی عموم  و خ ص در میورد   تواند چ رچوب  را برای ترویج بحث س بقه معنوی بیم ر است و م 

 .که س  گ ر ب  عالقه و تم یل بیم ر ب شد معنویت ارائه دهد

FICA
ابزاری است که در مورد نقش دین و معنویت ( 2111و ،  4پوچ لسک  و رومر)فیک   .3

 گیرفتن بهداشت  در  مراقب نکند و به  در سالمت و بهبودی بیم ران بحث م و معنویت معنویت 

ی و دین  بتوانند بر رف ه شرح ح ل معنوی بیم ر و فراهم نمودن شرایط مثبت  که ب وره ی معنو

 .کند  سم  بیم ر اثر بگذارد، کم  م 
5
BEILIF.  یی  ابیزار آمیو ش بی لین  بیرای اسیتفرا        ( 2111و همکی ران،   2دوبی  )بیدیف

توانند ا  این ابزار برای افیزایش و تقوییت    بهداشت  م  مراقب نب وره ی معنوی بیم ران است که 

 .مند شوند معنوی بر مراقبت بیم ران بهرهدرک خود ا  چگونگ  تأثیر ب وره ی 

 
2
HOPE .ابزاری ب  ق بدیت انعط   و انطب ق برای کمی   ( 2111، 9آن ندارا  ه و ه یت)وپ ه

بهداشت  در ار ی ب  معنوی و وارد شدن به مب حث مربوط به دین و معنویت ب   مراقب نکم  به 

بهداشت  کم  کند ت  به و ود و تأثیر ه ی  ن حرفهتواند به ش غال این ابزار م . بیم رانش ن است

 .(31)معنویت در خود و ک رش ن آگ ه شده و ا  آن بهره ببرند 
  

                                                                                                                                        
1. Spiritual belief system; Personal spirituality; Integration with a spiritual community; Ritualized 

practices and  restrictions; Implications for medical care; Terminal events planning. 

2. Maugans 

3. Faith or beliefs; Importance and Influence; Community; Address. 

4. Puchalsk   & Romer 

5. Beliefs; Explanation; Learn; Impact; Empathy; Feelings 

6. Dobbie 

7. H:Sources of hope, meaning, comfort, strength, peace, love, and connection; O: Role of 

organizational religion; P: Personal spirituality/practices; E: Effects on medical care/end-of-life 

issues 

8. Anandarajah &Hight 
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 سنجش دینداری
گییری   اندا ه برای 2پولوم  و پندلتون رااین پرسشن مه  .  (  88 )های عبادی  فعالیت ةپرسشنام

پس ا  ب  نگری پرسشن مه ( 2112) 3و مراویگدی  اند کردهقبد  دع  تهیه  ةتواتر دع  کردن و تالرب

 12دارد کیه   پرسیش  32ایین ابیزار   . پرسشن مه ا  آن در بیم ران مبتال به سرط ن استف ده کیرد 

 ةدر رابطه ب  تالربی  پرسش 8ای و  در مورد تواتر دع  کردن ب  مقی ز لیکرو هفت گزینه پرسش

  و همکی ران  در کشور م  سیید فی طم  را این پرسشن مه . قبد  دع  کردن ا   م ن تشفیص است

 .(32) اعم ل کردندبیم ر سرط ن  تحت شیم  درم ن   321روی 

 رغیم  به  ه ن  ادی ن ةبه نظر گالک و است رک، هم. 2 (829 ) دینداری گالک و استارک الگوی

را بیه  هی    آنتیوان   ه ی  که م  اند، حو ه ه ی کد  دینداری ، دارای حو هر  زئی ود تف وو بسی ر

گرای  پینج بعید مفتدیف را مشیفص      گالک برای دین. تگرف نظر در دینداری ابع د اصد  ةمث ب

ایین  . (35)گرای نه، ایدئولوژی ، عقالن  و تبع  ی  پی میدی   بعد تالرب ، آیین ند ا ا کرد که عب رو

 .(32-34)است  شدهه ی بسی ری استف ده  پرسشن مه در کشور م  نیز در پژوهش

 

 های دنیای اسالم پرسشنامه
سنالش چندبعدی سالمت  را به منظوراین مقی ز  .(2 10)   چندبعدی سالمت معنویمقیاس 

ای  گزینیه   پینج  طییف  س ختند که بیه  2معنوی ب  رویکرد اسالم ، در پ کست ن دست  و سیتواو

معنوییت را   ةحیو   2اسیت کیه    پرسیش  152این پرسشن مه ش مل . شود گذاری م  لیکرو نمره

 (3، 9هیی ی اخالقیی  شیییوه (2، 2ت، معنیی  و هیید   نیدگ   سییتالو بیرای الوهییی  (1: سیینالد می  

آدا   (2و  11حس ارتب ط بی  خیدا  / احس ز حضور (5، 11مسئولیت و تعهداو (4، 8خودتنظیم 

هی ی   این مقی ز ا  ویژگ . وضعیت بهتر سالمت معنوی است ةدهند ب متر نش ن ةنمر. 12اسالم 
                                                                                                                                        
1. prayer activity questionnaire 

2. Poloma & Pendleton, 

3. Meraviglia 

4. Glock & Stark 

5. Multidimensional Measure of Islamic Spirituality 

6. Dasti & Sitwat 

7. Search For Divinity & Meaning & Purpose In Life 

8. Moral Practices 

9. Self-Discipline 

10. Responsibilities and Obligations 

11. Feeling of Presence/Sense of Connectedness with The Almighty Allah 

12. Islamic Practices 
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 .(8)روانسنال  من سب  برخوردار است 

 مسلمانان مقیاس نگرش مذهبی
سینالش نگیرش دینیداری     بیه منظیور  این مقیی ز   .(881 ) 

هیر یی  ا    . شید تهییه   Essex، تحت نظ رو دانشگ ه   معه مسدم ن ن پرسش 14مسدم ن ن در 

گیذاری   نمره( 5)ت  ک مال  موافق ( 1)ای لیکرو ا  ک مال  مف لف  در مقی ز پنج در هه ی  پرسش

تیری   دهندة نگرش مذهب  مثبیت  و ب مترین نمره نش ن است 21ت   14دامنة نمراو ا  . دشو م 

 .(32)به دست آمد  83/1نفر ا  مسدم ن ن  51آلف ی کرونب ا مقی ز برای . است

ب  هید  اصیالح نقی یص     3  ن  م سری را این پرسشن مه .(1001) 1مقیاس اسالمی مذهبی بودن

 م و قیرآن تیدوین کیرد   دییدگ ه اسیال  ه ی پیشین سنالش مذهب  بودن ا   مو ود در پرسشن مه

پرسیش در   18عق ید اسالم  و  پرسش در  مینة 18بر همین مبن  پرسشن مه مشتمل بر . (39)

مفی هیم  بیر اسی ز    هی   پرسشب  و ود تصریح این مطدب که . اعم ل و آدا  اسالم  است  مینة

هی  هییچ    پرسیش شن خت  مق له در مورد چگونگ  تنظیم  قرآن تدوین شده است در بفش روش

چنید عی لم دینی  بررسی  و      رادر نه یت، اعتب ر محتوای پرسشین مه  . داده نشده استتوضیح  

 11 در نه ییت تالزییه و تحدییل    ةدر مرحدی . و اصالح و م م انال م شیده اسیت   اند کردهار ی ب  

و  شید ا   یرمقی ز اعم ل و آدا  اسالم  حذ   پرسش 9ا   یرمقی ز عق ید اسالم  و  پرسش

 .(38) شدب ق  م نده در دو  یرمقی ز ب  پ ی ی  مورد قبول ارائه  پرسش 18پرسشن مه ب  

را قربی ن  و همکی ران    این مقیی ز  .(1001)  2مسیحیان -گیری مذهبی مسلمانان مقیاس جهت

گییری   برای ار یی ب   هیت  ( 1822) 5گیری مذهب  آلپورو و راز مقی ز  هتبر اس ز  (41)

آمو ان مسیدم ن ایرانی  و    در می ن دانش کردند کهاسالم و مسیحیت تدوین مذهب  در دو دین 

 .مریک ی  سنالیده شدامسیح  
در میورد  پرسیش   15 ةایین مقیی ز دربرگیرنید    .(2 10) 2مقیاس دینداری تجربی مستلمانان 

بیر اسی ز   ب  استن د به مض مین قرآن کریم و   ه  پرسشدینداری تالرب  مسدم ن ن است که همة 

 .(41)تسدیم، قر  ال  اهلل و عشق تدوین شده است 

و در بین  کردند منش و همک ران تدوین ایران رااین پرسشن مه  .(1 10) 1مقیاس مراقبت معنوی

                                                                                                                                        
1. The Moslem Attitude towards Religiosity Scale (MARS) 

2. Religiosity of Islam Scale(ROIS) 

3. Jana-Masri 

4. Muslim-Christian Religious Orientation Scales 

5. Allport and Ross 

6. The Muslim Experiential Religiousness Scale 

7. Spiritual Care Questionnaire 
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پرسیش   33بعد ا  اعتب ری ب  . شدبین دانشالوی ن پرست ری، پ ی ی  و اعتب ر محتوای آن ار ی ب  

( 2 ،مالق و ب  بیم ر به عنوان فردی معن گرا و امیدوار( 1 ةدر چه ر مولف هم ند ب ق پرسش  51ا  

( 4 ،مالق و ب  بیم ر بیه عنیوان فیردی میذهب     ( 3 ،مالق و ب  بیم ر به عنوان فردی دارای ارتب ط

 .(42)د شمالق و ب  بیم ر به عنوان فردی دارای استقالل نه ی  

 الگیوی بر اسی ز  ی و همک ران دهشیر این پرسشن مه را .(899 ) معنوی زیستی  بهپرسشنامه 

هی ی تهیران    ای ا  دانشیالوی ن دانشیگ ه   نمونیه بیر اسی ز    و پیشنه دی انالمن مد  بین مذاهب

ایین  . اسیت  "ک مال  مفی لفم  "ت   "ک مال  موافقم "ای ا   ش مل چهل سوال پنج گزینهند که س خت

( 3 ،ارتب ط ب  خود( 2 ،ارتب ط ب  خدا( 1: پرسشن مه دارای چه ر خرده مقی ز به ترتیب  یر است

و ضیرایب   84/1ضییریب آلفیی ی کرونبیی ا کییل برابیر      . ارتب ط ب  دیگران( 4 ،ارتب ط ب  طبیعت

 .(43)است  شدهمح سبه  83/1ت   91/1ه  بین  مقی ز آلف ی کرونب ا خرده

ایین مقیی ز بی  هید  سینالش       .(882 )معنوی سالمندان زیستی  بهمقیاس سرمایه معنوی و 

بر این اسی ز پیس ا    . است شدهمعنوی س لمندان تدوین  یست   بهنوی و همچنین مع ةسرم ی

اولیه تدوین شد که پس ا  انال م تحدیل ع مد  اکتش ف  مشفص  ةگوی 34بررس  من بع مو ود 

 .(44)اصد  این مقی ز برگزیده شدند ه ی  پرسشبه عنوان  پرسشکه بیست و ی   شد

 ةگییری ا  ابزارهی ی تیدوین شیده در حیو       مقی ز بی  بهرهاین  (.880 )سالمت معنوی مقیاس 

گیر بیر    هی ی حم ییت    ییست  معنیوی و ب  هد  سنالش تیأثیر مشی رکت در گیروه    سالمت و به

تیدوین شیده   ه   آنسالمت معنوی س لمندان مبتال به آلزایمر و همچنین فش ر مراقبت  مراقبین 

 ةنظییران حییو  و صییی حب اسییت دان  نفیییر ا 11 رااعتبیی ر صییوری و محتیییوای ابیییزار  . اسییت

در مط لعه مقدم ت  ا  پ ی ی  ق بل قبول   کردند کهس لمندشن س ، روانشن س  و پرست ری ت یید 

 .(45)برخوردار بوده است 

افیالک سییر و کدمی ن، مقیی ز سی  گ ری معنیوی را بیرای         .(  10)  مقیاس سازگاری مذهبی

مدکرد مذهب ، ب  ار ی ب  خیرخواه نیه، احس سی و   ایرانی ن طراح  کردند که دارای پنج ع مل ع

دانشیالوی   195پرسشین مه   در این .استمذهب  فع ل و غیر فع ل ة منف  نسبت به خدا و مق بد

 .(42)ایران  ار ی ب  و روای  و پ ی ی  آن تأیید شد 

سؤال  اسییت کییه خییدای ری     113این ابزار ی  مقی ز  .( 89 )مقیاس دانشجویی دینداری 

هم هنیگ بی    فرد و همک ران ب  در نظیر گیرفتن ابعی د اس سی ِ شین خت ، عی طف  و رفتیی ری و  

پرسشن مه مبتنی  بیر چهی ر    . کردندسه عنصر اس س ِ عق ید، اخالقی و و احکی م مذهب  تدوین 

                                                                                                                                        
1. Religious Coping Scale 
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 ن هست  است که در دو گونیة میوا ی الیف و      انس ن ب  خدا، خود، دیگیران و  ه ةرابط ةحو 

مقیی ز شین خت دینی ، بی ور دینیی ، عالیییق و        ش مل چه ر خیرده  این ابزار. تدوین شده است

سنالش روای  این مقی ز بر مبن ی س خت ر نظری . عواطیف دین  و التزام به وظ یف دین  است

نظر  أیید  مع  ا  متفصص ن ص حبدینداری و ب  مرا عه به آی و، اح دیث و کتب معتبر و نیز ت

گییری   برای انیدا ه . هی ی روانشن س ، روانسنال  و عدوم دین  صورو گرفت و ت یید شد در حو ه

اسیتف ده شیده اسیت کیه     ( هفته بیین دو بی ر ا یرا  2 ةب  ف صد)پ ی ی  مقی ز ا  روش ب  آ م ی  

کل  ةه  و همچنین نمر مؤلفه نت یج آن ضیریب همبستگ  مثبت و معن داری را در بین امتی  او

ضیرایب آلفی  بیرای شیین خت دینیی        ،همچنین. گیری نش ن داد اندا ه ةپرسشن مه در دو مرحد

، و 82/1، التیزام بیه وظیی یف دینیی      81/1، بی ور دینی    22/1، گرایش و عواطیف دینی    93/1

 .(42)یت دهنده هم هنگ  درونی  بی می ایین مقیی ز اس که نش ن بود 85/1دینیداری کل 

منبیع اصید  سی خت     .(898 )سنجش دینداری و ساخت مقیتاس آن در ستطم ملتی     الگوی

خیدای ری فیرد و همکی ران     ةه ی فرم الیف و   مط لعی   سنالش دینداری، پرسشن مه ةپرسشن م

( 1395)ه ی خدای ری فرد و همکی ران   من سب پرسشن مهپرسش  83ب  استف ده ا  . بود( 1395)

ا رای نه ی  بیرای  . نه ی  شدپرسش  154ای ب   دیگر، در نه یت پرسشن مهپرسش  21و تدوین 

نفری در دوا ده اسیت ن کشیور    15392سنالش دینداری در سطح اقش ر مفتدف در گروه نمونه 

س خت ر و محتوای مقی ز سنالش دینداری، مبتن  بر آی و قرآن و اح دیث معتبر بی   . انال م شد

. تهییه شید   هی   پرسیش آن منبع بر اس ز ای است که  لفهالگوی نظری سنالش دینداری چندمؤ

ه ی این مرحده ضمن تأیید خصوصی و روانسنال  مقی ز، دارای اعتبی ر من سیب بی  روش     ی فته

را برای ا رای گروه  در بین اقشی ر مفتدیف و در   پرسش  82ای ب   ب  آ م ی  بود که پرسشن مه

 .(49)سطح مد  ارائه کرد 

 (48)امیری و همکی ران   رااین ابزار  .ایرانی ةمت معنوی در جامعجامع سنجش سال ةپرسشنام

. کردنید ب  مش رکت و نظ رو گروه سالمت معنوی فرهنگست ن عدوم پزشیک  طراحی  و تیدوین    

در یی   . (2)تعرییف سیالمت معنیوی ا  دییدگ ه اسیالم اسیت        ةابزار بر پ ی این چ رچو  نظری

ارتبی ط بی  خیدا، ارتبی ط بی  خیود و        ةدر چه ر حیطاولیه، ة گوی 28و مقطع ،  مند روش ةمط لع

ارتب ط ب  دیگران و محیط ب  استن د به من بع و متون معتبر اسالم  و تأیید شده توسط  مع  ا  

سینالش اعتبی ر ا     بیه منظیور  . ص حب نظران عدوم دین ، انس ن ، پزشک  و بهداشت تدوین شد

روایی  صیوری، محتیوا و    . اسیتف ده شید  ب  آ مون و سنالش هم هنگ  درون   -ه ی آ مون روش

مف طیب،   ةن و همچنیین   معی   متفصصی  راگوییه   49در مالموع . دشپرسشن مه ار ی ب   ةس  

گیذاری ابیزار بیه صیورو طییف لیکرتی  پینج         نمره. دنضروری، مرتبط و ق بل فهم تشفیص داد
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تی    1در ق لیب   هی   هاست که پس ا  آن نمر( ک مال  موافق) 5ت  ( ک مال  مف لف) 1 ةقسمت  ا  نمر

بی متر   ةشیود، بیه صیورت  کیه نمیر      تیییر داده می  ( 5=1، 4=25، 3=51، 2=25، 1=111) 111

. کردنید تأییید   را متفصصی ن روای  محتوا . برخورداری ا  سالمت معنوی بهتر است دهندة نش ن

ا در عی مد  ر  2 الگیوی ن شهر تهران، و ود  نفر ا  س کن 512نت یج تحدیل ع مد  اکتش ف  روی 

 ،عی طف   -شن خت ( 1 ةبهینه در ق لب دو مولف الگویه ی تدوین شده نش ن داد و  س خت ر گویه

استفرا  شده توسیط تحدییل عی مد  تأیییدی در سیطح       الگویبرا ش . رفت ری تبیین شد( 2و 

آلفی ی  )ه ی پرسشن مه مطدو  بود  س  ه ه  و تم م   یر هم هنگ  درون  س  ه. مطدو  تأیید شد

هی    هی  و  یرسی  ه   ب  آ مون در تم م  س  ه -ا  آ مون به دست آمدهنت یج (. 2/1 ا بیش ا  کرونب

روایی  و اعتبی ر    دهندة ة اولیه، نش ننت یج به دست آمده ا  مط لع .کرداعتب ر پرسشن مه را تأیید 

 .شهری ایران  است ة  مع سنالش سالمت معنوی در   مع ةمطدو  پرسشن م

 

 گیری نتیجه
ه ی گذشیته انالی م شیده،     دهه  سالمت معنوی در ط  مینةه ی بسی ری که در  پژوهشرغم  به

گونیه کیه در    همی ن . (51)د شو ا  آن کم ک ن مش هده م پذیرفته شده ی  تعریف   مع و  نبود

ه ی مفتدف در رابطه ب  مفهوم معنوییت   ، به تن سب و ود دیدگ هشداین بفش به اختص ر اش ره 

سنالش این بعد ا  سیالمت طراحی  و معرفی  شیده      برایاره ی گون گون  و سالمت معنوی، ابز

پژوهشگران این حو ه را دچ ر سردرگم  و تردید در تشفیص و انتف   رویکیرد و   گ هاست که 

هی ی سینالش    تیرین چی لش   ا   مده مهیم . س  د روش من سب برای سنالش سالمت معنوی م 

 :توان به موارد نیل اش ره کرد سالمت معنوی م 

مط لعی و میروری انالی م شیده،     بیر اسی ز    .فقدان چارچوب نظری و یا عدم شتفافیت آن  .1

تعرییف و چی رچو  نظیری    سینالش سیالمت معنیوی     ةبسی ری ا  ابزاره ی مو ود در حو 

سیالمت   ةکننید  که ار یی ب   بسی ری ا  ابزاره  بیش ا  آن ،ا  این رو. مشفص و شف ف  ندارند

هی    معنوی ب شند به سنالش دینداری، سالمت روان و ی  موضوع  مشترک بین ایین حیطیه  

 .(38)پردا ند  م 

در راست ی طراح   .های شخصی، فرهنگی و مذهبی طراحان  تاثیرپذیری ابزارها از دیدگاه .2

هی ی خیویش در تبییین     ن سع  بیر دخ لیت نیدادن دییدگ ه     و تدوین ابزاره ، اگر چه محقق

مفی هیم   بی نبین  آن ن را در  ه ی فردی و  ه ن نم یند؛ من بع مو ود تأثیر ار ش مف هیم م 

مبنی    ةه ی غ لب   معی  تع ریف و ار شبر اس ز تم م  ابزاره   ،ا  این رو ؛کردندنظری نکر 

. ه  و  وامع مفتدف متفی وو اسیت   ه  و هنال ره ی ا تم ع  در گروه ار ش. گیرند شکل م 
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در خیورد   در خصوص مذهب و اعتق داو دین  به شکل بی ر تری بیه چشیم می     ده ئاین مس

ه ی تدوین شده در  یوامع  کیه ا  نظیر     اقتب ز ب  کم و ک ست ابزاره  و پرسشن مه نتیاله

تواند نت یج می یر ب  واقعییت را بیه    مورد تحقیق است م  ةفرهنگ  و مذهب  متف وو ب    مع

 .(52و  51)دنب ل داشته ب شد 

 بیه منظیور  و ود ابزاره ی متعیدد   ب  ه ی اخیر در س ل .سنجش روایی و پایایی ابزارهاعدم  .3

هی ی معتبیر    ب  استف ده ا  روشه   آنسنالش سالمت معنوی، روای  و پ ی ی  درصد کم  ا  

در برخ  ا  مط لع و، سیالمت معنیوی   . (13-11)است  شدهعدم روانسنال  بررس  و تأیید 

. محدود سنالیده شده است پرسش رمند بدکه تنه  ب  ی  ی  چند نه در ق لب ی  ابزار س خت

تقدیل سالمت  ن پذیر و گ ه ه ی کوچ  و تعمیم ، نمونهه  پرسشدار  طراح  ن درست و  هت

تیوان ا  دیگیر مصی دیق ضیعف      ی معنوی را می   معنوی به مف هیم محدودتر همچون تالربه

 .(38)روای  و پ ی ی  بسی ری ا  ابزاره ی مو ود دانست 

شفصی  و خصوصی     ةکه معنوییت، مفهیوم  در حیطی    ا  آن    .قدرت تفکیک نامطلوب .4

ه ی  چون عیدم پ سیفگوی  صیریح و     شود، سنالش آن ب  دشواری  ندگ  افراد محسو  م 

ده در سنالش سالمت معنوی در سطح فیردی و در  ئاین مس. سترو هروب ه  پرسششف   به 

اعتق د الیسون کسب حداکثر امتی   ا  سوی بفیش  به . دارد وامع مذهب  اهمیت بیشتری 

ویژه در  وامع  نم یند به معنوی را تکمیل م  یست   به ةق بل تو ه  ا  افرادی که پرسشن م

طراح   ،ا  این رو (53)شود  ه ی این ابزار محسو  م  ترین محدودیت مذهب ، یک  ا  مهم

اعتقی داو و ب ورهی ی    ةدر حیو   وییژه  که حس سیت بیشتری در تم یز افیراد بیه   ه ی  پرسش

 . بسی ر ضروری است دارندمذهب  

هی ی   شواهد مو ود، گروه هید  بسیی ری ا  پرسشین مه   بر اس ز  .های خاص تمرکز بر گروه . 

سیالمت معنیوی، بیمی ران نی  منید طیب تسیکین  همچیون مبتالیی ن بیه           ةمعتبر در حو 

هی ی خی ص  معیتی  نظییر      ارهی  گیروه  برخی  ا  ابز  ،عالوه بر این. اند و اید  بودهه   ن سرط

 . اند س لمندان و دانشالوی ن و ی  مذهب  و قوم  را مد نظر قرار داده

به دلیل دشواری سنالش سالمت معنوی در سطح فردی، بفیش   .تمرکز بر جامعه و نه فرد .2

اند و  ای ا  ابزاره ی مو ود  به سنالش سالمت معنوی در سطح   معه اختص ص ی فته عمده

ا  . ه ی کیف  صورو گرفتیه اسیت   این بعد ا  سالمت در سطح فردی بیشتر ب  روشار ی ب  

ه  برای ار ی ب  کدیت   معه به ک ر گرفتیه شیده    ا  این پیم یش به دست آمدهنت یج  ،این رو

شرح ح ل معنیوی را   دری فتدر این می ن ش ید بتوان . و ق بدیت ار ی ب  قض وو فردی ندارد

ا  پییش تعییین شیده بیه      ه ی پرسشفت که عالوه بر برخورداری ا  روش  می نه در نظر گر
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 . شود بی ن تالربی و و ادراک و فردی نیز داده م  ةافراد ا   

، پییش گفیت  هی ی   د، در پ سخ به محدودیتشگونه که در بفش  ا  این نوشت ر اش ره  هم ن

 سیب بیرای سینالش    ابیزاری من  ةه ی  در دنی ی اسالم و همین طور ایران بی  هید  ارائی    تالش

در ایین میی ن، گیروه سیالمت معنیوی      . سالمت معنوی در  معیت مسدم ن صورو گرفته است

فرهنگست ن عدوم پزشک   مهوری اسالم  ایران ضمن بررسی  مط لعی و انالی م شیده در ایین      

و تالربی و عدم ء، اندیشمندان و پژوهشگران عدوم دین ، انسی ن ،   ه  دیدگ هگیری ا   حو ه و بهره

محور و منطبق بیر شیرایط فرهنگی  و     ک  و بهداشت اقدام به تدوین و معرف  ابزاری نظریهپزش

ابیزار  . تعریف سالمت معنیوی ا  دییدگ ه دیین مبیین اسیالم نمیود       ةایران  بر پ ی ةمذهب    مع

 ،ا  ایین رو . س ل ایران  اسیت  21افراد ب می  تم م تدوین شده ق در به سنالش سالمت معنوی 

ه ی تدوین شده در کشور، مبن  بر تمرکز بر گروه خ صی  ا    سی ری ا  پرسشن مهب  محدودیت ب

ا   برخوردار نبیودن ه ی مو ود،  ه ی بزر  ابزار ا  آنال  که یک  ا  چ لش. رو نیست ه معیت روب

هی ی پرسشین مه ا      حداقل معی ره ی ق بل قبیول روایی  و پ یی ی  اسیت، پیس ا  تیدوین گوییه       

ب  این . اطمین ن ا  روای  و پ ی ی  آن استف ده شد برایدد کیف  و کم  ه ی مفتدف و متع روش

ح ل، محدودیت قدرو تفکی  افراد در کسب امتی  او ب م برای ایین پرسشین مه نییز همچیون     

بیدین معنی  کیه بفیش ق بیل تیو ه  ا   معییت         ؛ه ی پیشین مطرح است برخ  ا  پرسشن مه

ه ی بینش، گرایش و عمدکرد کسیب   پرسشن مه، حداکثر امتی   ممکن را در حیطه ةکنند تکمیل

عی طف  و رفتی ری، افیزایش قیدرو تفکیی        -هر چند تبیین الگوی دو ع مد  شین خت  . کردند

هی ی   هی  و  معییت   بدیه  است انال م تحقیقی و بیشیتر در گیروه   . پرسشن مه را به دنب ل داشت

سنالش هر چه بهتیر   برایاین ابزار و دیگر ابزاره ی مو ود  یمفتدف مو ب رفع نق یص و ارتق 

 .مفهوم سالمت معنوی در   معه اسالم  ایران خواهد شد
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 فصل ششم

 معنویت و سالمت
 

 

 مقدمه

 متهون بهه اهار فرهتهه اسهتي ورهي در       ات آن گرچه در منابع اصيل اسالميواژه معنويت و مشتق

رسه  ايهو واژه    به فظهر مهي  . مسلمافاني هم در زبان عربي و هم در زبان هارسيي رواج ياهته است

. اهار رهتهه باشه     به Spirituality اروپايي و در بستر مفهومي مسيحي به شكلهاي  ابت ا در زبان

 ةدر ارتباط استي امها اينكهه ريشه   « معنا»ي ايو واژه با ده  ميگوفه اه ااربرد ايو واژه فشان  آن

اه  معنا به موقعيتي اشاره دارد. ان  هميو امر را تأيي  مي( اه از ريشه معناست) رغوي معنويت

 (.1) ت و ديگري باطو اه محكّي استيكي ظاهر اه حكايتگر اس: شامل دو اليه باش  دست ام

 افسهان  همواره اه هستن  مفاهيمي از آني از تر همهاي م  واژه و سالمت مفهوم ياز ديگر سوي

 اهه  اسهت  زفه گي  از تهي يايف سالمتي. است اوشي ه آن به يابي دست براي و ارده توجه ب ان

 آن از بحه   ايهوي  وجهود  بها ( 2) اسهت  ممكوفا تقريباً آن واقعيگيري  اف ازه و مشكل آن تعريف

 دررا  مختلفي ارگوهاي وها  رويكرد اه بوده روافشناسان و هيلسوهان پزشكاني توجه مورد همواره

 (.3) اف  داده شكل سالمت تعريف

ابعهاد  به اراان معنويهت و   طور مجزاي به سالمتمعنويت و در ايو بخش پس از مرور تعاريف 

ههاي   به هرضهيه  وابعاد مختلف سالمت با يك يگر بررسي ارتباط آفگاه ي سالمت خواهيم پرداخت

سهالمت معنهوي از ديه گاه    مبسهوطي از   ةتاريخچه و ارائه ش ه در ايو رابطه اشاره خواه  ش ي 
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سهالمت معنهوي بها سهاير ابعهاد      بيو ارتباط  بيان خواه  ش  و در افتها سازمان جهافي به اشت

 .ي خواه  ش واااوسالمت يعني سالمت جسميي اجتماعي و روافي 

 

 يمقام معظم رهبر ةشيت در انديمعنو
و  يمختلهف بهازخواف   يايه تكهرار و از زوا هها   ت بهار يه موضوع معنومقام معظم رهبري شه يدر اف 

فقاط  ةدر همها   امروز افسان: دارف  ايشان اظهار مياست؛  ش همطرح  يرامون آن فكات متع ديپ

 يافه  درشهان بهرا    ت درزده ش هياز ماد يو ماد يغربهاي  و اشوريخصوص در همه باً بيا تقريدف

سهر در گهم دفبها     ها  زف  و جوان يشناسن  پر م يت را فمياه درست هم آن معنو يتيک معنوي

دفبها    يشه ه  يعهاد هها   آن يهسهتن  اهه بهرا    يو رذات مهاد يو ا يو ظواهر ماديا يورا يزيچ

و و غهارتگران  يهمه  يعنه يا يدف ياقتصادهاي   تيريعارم م   ةانن  ادارههاي   ف  اما ق رتا تيمعنو

بهه سهمت   هها   د ملهت گهذار  ي  فمييگو يم يو اه شما به آن استكبار جهافيهم يعنيچپاورگران 

 ياسهالم  يجمههور  ييايو دفيک چنيشوق هست اما مافع هم هست در  . ا انن يت راه پيمعنو

 يمهاد هاي  ثروتو يو همه جوان با ايحساس با اة ک فقطيک اشور بزرگ در يک ملت ي يعني

  مهو  يه گو يت را در دست گرهتهه مه  يدافن  پرچم معنو ياه درس هست و همه هم م يو معنو

شهرهت  يت بهه پ يه به رهاه به امن يت به سعادت به خوشبختيمعنو ةيرا در ساها  خواهم افسان يم

بزرگ فسهبت   يک هماوردطلبيو ياست ا يو ش فيو به استقال  برسافم و ثابت ارده اه ا يعلم

 .(2( )1331/22/11) است ياستكبار جهاف به

 تحو  با و ده  يم قرار شيخوي معنو تحو ي مبنا راي رهتار و نشيبة دو حوز يافسان معنو

 يافسهان معنهو   .شهود  يم معلوم او ريغ باي معنو افسان تفاوت اه است محور دو ويا در رييتغ و

آن را بها عمهل    يبعه  ههاي    گهام  گمارد و اربتهه در  يهمت م ينش معنويجاد بيقبل از عمل به ا

 اتيه ح عرصهه  در  يه با فگهر   و نشيه برصة ع هر آفچه اه افسان در . يفما يت ميت و تثبيتقو

. شود يم گفتهي معنو نشيب استي ازمن يف آن به تيمعنو ن گانيجو ذهو و باش  داشتهي معنو

و سهه محهوري   يه ا. اسهتوار اسهت   يمحور تيو مسئور ي ي خردورزيتوح ةيبر سه پا ينش معنويب

 :دهن  يل ميرا تشك ينش معنويب نو اراايتر مهم

 

 يمحور  ديتوح .1
و صورت احسهاس  بهه ظهاهر    ير ايدي در غشوبنا  ي ي  و فگر  توحي  بر محور توحيت بايمعنو

 يچ امكه يافسهان هه   يمعنهو  ياسهت اهه بهه تعهار     يشودي حارت يي اه به افسان عارض ميمعنو

  به يت خ اوف  باياست و اعتقاد به وح اف يمعنو يزف گ يمبنا  يتوح .(12/3/1331) .ان  يفم
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ر خ ا يبر غ نكه افساني  عبارت است از ايمعنا و روح توح .(21/1/13) ل شوديتب  يزف گ ةقاع 

تِ اامهل و  يه و معنها  عبود يا.  يو فسايبن گى به زم  جبهةر خ اي يت فكن  و در مقابل غيعبود

ردي ضهامو  يه افسان قهرار گ  يحرات معنو يربناياگر ز يفگرشو يچن  .(12/12/33) خارص است

  اسهتي  يه توح ةا اهه همهان المه   يه  ه و به ت اوم معهار  افب يدر اهراد گرد يل اخالقيت اوم هضا

انه  و   يرا متور  م«  ينش اميب»ها   در د  افسان ي محوريتوح .(5/12/32) خواه  ش  يمنته

عمهل بها عنصهر     ةدر عرصه  [تيه معنو] .(13/12/32) بخش است و و حراتيآهر آوري تال  فشاط

از روازم  ييگرا جهياز فت يو دور يبه ذات مق س ارهها  جه ااريل ش ه و سپردن فتيتكم« توال»

شهودي   يدر اذعان به وجود خ اوف  خالصهه فمه  ها تن ينش معنوي  در بيتوح .(1/1/35) آن است

 يعيبها فصهت تشهر    ياه همگه ( ع)ويو معصوم يامبران ارهيگاه پيي مافن  جاير  اصوريبلكه پذ

نش يه ب .(2/1/33)و ( 13/2/1335) ه شه ه اسهت  يه نش تعبيه و بيه افه ي در ا  اهتهه يت يحج ياره

شود و مرز آن تها سرسهپردن    يخالصه فم ياره ينيت تكوير  ربوبيي در پذيهرد معنو ي يتوح

آن  يافسهان معنهو  و است اهه  يا يبه معنا يعيت تشريربوب. ادامه دارد ياره يعيت تشريبه ربوب

ي راهه فقشة تواف  به ساحت عارم معنا ق م گذارد؛ بلكه طبق  يگوفه اه خود بخواه  و بفهم ي فم

ي معنهو  سهلو   و اهرده  حرات اف ي ارده ميترس ها افساني برا خ اوف  طر  ازي اره رسوالن اه

 . يفما ميترس ويد چهارچوب در را شيخو

 

 يورز خرد .2
بهه   ينه ياگرچه در متهون د  .ستيعت فيه راف ن شريااتفا به عقل و به حاش يبه معنا يخردورز

داده شه هي امها    يو رسهو  بهاطن  يه ا يايخطاب ش ه و دستور به احها   افسان يامبر دروفيعقلي پ

 انيه ادي هها  رسهارت  ويتهر  مهم از آن تيترب و عاقلهوة و شمرده فش ه و پرور  قيت ديعقل رق

عقهل را از   يعنه يداشهته باشه ؛     هكهر و عقهل   ي  تقهوا يبا يعنوافسان م .است ش هي معرهي اره

كارگى فجات دادن و خرد را در يل و بيبازداشتوي از تعطها   و رغز ها  داشتوي از خطا افحرا  فگه

دسههتورات و  يريپههرداختو بههه عقههل و بههه اههارگ  .(23/5/32) امههور زفهه گى بههه اههار بسههتو 

در  يعتي عامهل مهمه  يزان شهر ياه در انار م است يمعنو يشي شاخص مهم زف گيها ييراهنما

ز از تحهو   يه و پره ي  به صورت محاهظهه اهار  يي فبايخواه  بود اه اربته خردورز يروح يتعار

 (.2) (1/3/32) خود را فشان ده 
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 معنوي / معنويت
بهاطو شهخص و روح او باشه ؛     در زمينهة از فظر رغويي معنوي شهامل آن چيزههايي اسهت اهه     

م باطوي شخصي اه در عارم معني سير ان  از ديگر معافي و حهوزه اهارارد   مقاماتي درجات عار

 به معنهاي تهنفس اسهت    معنويت در واقع برگرهته از المه التيو اسپريتوس ةواژ. معنويت است

 مذهبي ترجمه ش ه است ةروحيو فيز به روحافيتي معنويتي عارم روحافي  Spirituality واژة( 5)

معنويت مجموعهه صهفات و اعمهاري اسهت اهه شهور و       »: معتق ف  (ره)امام خمينيحضرت (. 1)

آورد تها او را در   مهي  وجهود ه جاذبه قوي و ش ي  و در عيو حا  منطقي و صحيح را در افسان به 

مطهري معنويت  .(3) «آوري پيش ببرد اعجابطور   بهسير به سوي خ اي يگافه و محبوب عارم 

مهادي مافنه  علهم و دافهاييي خيهر       ه امهور غيهر  فسبت به  را فوعي احساس و گرايش ذاتي افسان

 داف  اه وجه تمايز افسان و موجودات ديگر اسهت  اخالقيي جما  و زيباييي تق س و پرستش مي

(3 .) 

معنويهتي  »: معتق  اسهت (1112)ماير: در متون علمي از معنويت تعاريف مختلفي ش ه است

ق و ژرههاي ارز  زفه گيي   جست و جوي م اوم براي يهاهتو معنها و هه   زفه گيي در  عميه     

( 1115) ههاينلز  .(1) شخصهي اسهت  ههاي   طبيعهي موجهود و فظهام بهاور    هاي  وسعت عارمي فيرو

معنويت را به عنوان تالشي در جهت پرور  حساسيت فسبت به خهويشي ديگهراني موجهودات    

وجويي  فياز است و جست افسافي و خ اي يا ان وااوي در جهت آفچه براي افسان ش ن مورد غير

تهر   مفهومي وسيعباربوفي معتق  است معنويت (. 12) «.اف  براي رسي ن به افسافيت اامل دافسته

مهذهت و معنويهت بها ههم     . انه   از مذهت دارد و به يک روف  پوياي شخصي و تجربي اشاره مهي 

ههاي افسهان    دهن  اهه از طريهق آن   هايي ارايه مي ي چرا اه هر دو چارچوب(11) همپوشافي دارف 

معنويهت   يعبهارتي  بهه (. 12) متعاري زف گي خود را در  ان هاي    معنيي ه   و ارز تواف مي

مادي زف گي اسهت و احسهاس عميقهي از    هاي  آگاهي از هستي يا فيرويي هراتر از جنبه ةبه مثاب

 (.  12و 13) آورد وح ت يا پيوف  با اائنات را به وجود مي

توان ياهت شاي  بتوان معنويت را از  مختلف ميبا توجه مطاربي اه در باب معنويت در منابع 

طهور خالصهه و     دو دي گاهي يكي فگاه عمومي و متمايل به الئيسم و ديگري فگاه مكاتت ارهيي به

 :صورت زير معرهي فمود هوار ب ههرست

 

 از نگاه عمومي و جهاني (الف

 يه همن ي در زف گي 

 يتجربه ارتقاء و تعاري 
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 يفمود اجتماعي 

 اخالقي ةتعريف ش ( ا هاي)هاي بايسته بن ي به پاي. 

 از ديدگاه مكاتب الهي (ب

 يخ اشناسيي خ اجويي و خ امحوري 

 يشناخت ه   خلقت و زف گي 

 يجهت تكامل معنوي و خودسازي تال  در 

 شناخت خ ا به عنوان ق رت و حكمت مطلهقي افجهام وظهايف ههردي و در عهيو      ) توال

 (.15) (فهايت دي ن بيحا  همواره خ ا را در جايگاه خ ايي و 
 

 ركان معنويتا
ها و اراان مختلفي براي معنويت عنوان شه ه اسهت امها آفچهه مسهلم       در منابع مختلف سازواار

جايگاه و تأثير ها  معرهت و ايمان اه هريک از آن: در اسالم معنويت بر دو پايه استوار استاست 

الزم است اه از منابع اسهالمي بهه   هاي  آگاهي ةمعرهتي مجموع. خود را در معنويت افسان دارف 

آشنايي و دافستو معار  اسالمي از ضروريات توافمن ي حرات در مسهير حهق و   . آي  مي دست

شود تا راه به درستي شناخته شهود و عوامهل سه  اننه ه و      مي معرهت ديني سبت. قرب اوست

ايمهان در واقهع   (. 11) هل سهازف  افحراهي فتوافن  سارک اري ااهلل را به بيراهه بكشافن  و از خ ا غا

 را در زف گي عينيهت ها  فيرويي اه باور. و معرهت ديني به قلت استها  و دافستنيها  باوري آگاهي

 (.13) ورد ايمان استآ ميبخش  و به صحنه عمل  مي

 

 سالمت مفهوم
ا  حه  ههر   سهالمت و بهه   ةاز سهير تكهاملي از المه   اي  هگوفه  توافه  بهه   فگاهي به ايو تعاريفي مهي 

 يت بهه معنها  المس ةواژ: وجود داشته است حكايت ان ها  مختلفي اه در طو  قرنهاي  دي گاه

مت السهلم و سه  »:  يه گو يمت مه الس ةواژ ةدربار يراغت اصفهاف .است ياز هر آهت ياعم آني دور

« ليمسه  تب َقل  ه ّ هاذ جاء ربُ»: است؛ چنافچه خ اوف  متعا  هرموده يو باطن ياز آهات ظاهر يدور

« ال  شهي هيهها   هممسلَ» هيو در آياست و همچن ياه مراد دور بودن از هساد دروف( 32 : صاهات)

و »: آيه  صلح آم ه استي مافن  يو به معنايسلم همچن. است يوب ظاهرياز ع يدور( 31: بقره)

ل يه ز تمايه ل به صلح و ساز  شه ف  تهو ف  ياگر افار ما (12 :اففا )« لم هَا جَن ح رَهاحوا رلسجَنان 

صهاحت اتهاب    .اف  و معنا را آوردهيز ايشناسان ف گر از رغتيد يبرخ. ش را به صلح فشان ب هيخو

ل بهو  يچون خلهم يشناسان بزرگ ات واژهيفظر يپس از بررس ارتحقيق هي المات ارقرآن اركريم
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:  يه گو يو مه يي ابهو منظهور و راغهت چنه    يي زمخشهر يومي ي هيي ابو هارسي ابو درياحم ي زهر

مواهقهت و   ياست اه در مقابل خصومت قهرار گرهتهه و مبنها    يزيو ماده آن چيا ياصل يعنام»

و يه و فباشه  و از رهوازم ا  يدر ب ياه مخارفت يطور  ان ظاهر و باطو استي بهي  ميش  يهماهنگ

زم اخذ شودي مفههوم  الو المه به صورت ياگر ا. م ش ني صلح و رضاستيمعنا گردن فهادني تسل

مت استي چه فسبت به خود آن الو رهع خصومت در خود موضوع س يهماهنگآن حصو  وهاقي 

 يحظه شود به معنها الاه در خصوص خود  م ير آن و هنگاميحظه شود و چه به غال ه ميپ 

ت و درد و آههت اسهت و بهه جههت فبهودن تضهاد و       ياعت ا  و فظم و محفوظ بودن از فقص و ع

اامل و فظم و اعته ا  در آن بهه    ياهق و هماهنگآن و حاصل بودن تو يو اجزا و اعضايتخارف ب

 يق اصلياز مصاد يكيوي صحت يبنابرا. آن است ي ه و اجزايمت و صحت در خود پ الس يمعنا

مت السه ههاي     فشهافه يه آ يمت بهه دسهت مه   السه  ةواژ يچه از بررسه ساس آفا بر .و واژه استيا

ي و اجهزا يعه م تضهاد به   متي رههع خصهومت و   الموضهوع سه   يو اجهزا يمواهقهت به   :از ف ا عبارت

اهه   يت بودن؛ رذا هر عهامل ياز ع يمي صحتي عاريي اعت ا ي فظمي تسلعملكرد اجزا يمحور ه  

و فبهود   يمهار يمت شمرده ش ه و ض  آن عامهل ب الرا داشته باش  عامل سها  متالو عياز ا يكي

 (.13) خواه  بود متالس

بهه ادرا ي   بنهابرايو . م بهودن سهار  يسالمت مص ر است به معن گفتتوان  مي ياز ديگر سوي

جهاد شه ه اسهت    ين  اه اار خود را متناسهت بها آفچهه بهراي او ا    يگو يسارم مهاي   يرهتار و پ 

 يخهوب  ز بهيشود اه آن چ يزي اطالق ميا سارم بودن به هر چيسالمت  ةواژ. افجام ده  يخوب به

سهارم   يجسهم  از ايهو روي  افجام ده  يخوب ژه خود را بهيح قرار گرهته باش  و اارويدر م ار صح

امهوري چهون جهذب و دههع را      ياار انن  و تمهام  يخوب است اه مجموعه اعضا و جوارح آن به

 يف اشهته باشه  و روحه    ي ن مشهكل يشه يسارم است اه در اف  يب ون مشكل افجام دهن  و عقل

سهارم اسهت اهه     يت ان  و افسافيه ا يخوب به يافساف يسارم است اه افسان را در اه ا  متعار

رد و بهه  يه افسان و فشاط و رههاه او قهرار گ   ير تعاريآن در مس يو ذهن يي روحيابعاد جسم ةهم

 (.11) و ان يگر بتواف  رهاه و فشاط او را تأمير ديتعب

 
 سالمت ابعاد ريسا باي معنو سالمت ارتباط

 بهه  تيه فهادر  اه عيوس فيط کي در .داردي درجات سالمت ابعاد ريسا مافن  زيفي معنو سالمت

 معرهتي داشتو از است عبارت تامي معنو سالمت (Optimum) افجام  يم ااملي معنو سالمت

ي هسهت  مبه    بهه ي متكه ي سكوف و حرات هرگوفه اه يهست فظام ازي  يتوح وييتب و غيب به

يي غها  ه   وي اره عظمت مقابل دري اجتماع وي رواف ييجسم ةعارض هر و استي اب  و زا يال
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 مضهمحل  زيه ف جسهم  حارهت  آن در(. 21و  33) اسهت  زيفاچ اريبس اهلل درگاه تقرب يعني افسان

 زيفهاچ ي بشهر ي تعهار  برابهر  دري جسهم ي ظهاهر  مشهكالت  و رود يمه  ااما  طر  به و شود يفم

ي هها  بخهش ي دارا سهالمت  ابعهاد  ريسها  مافن  زيفي معنو سالمت استي هيب  .شود يم پن اشته

 (.31) ييچيستي و چراسالمت معنويي ) استي درماف وي ريشگيپ

 بسهزا  تياهم حائز (Health promotion) سالمت يارتقا وي ريشگيپ دري معنو سالمت آثار

 فشهان  يبهرا . اسهت ي ضهرور  اشهور ي ها برفامه در آني رياارگ به و شناختي برا تال  و است

 سهالمت  مختلهف  ابعهاد ي بهرا  ارگهو  چههار  سالمتي گريد بع  سه باي معنو سالمت ارتباط دادن

 وجهه  ويتهر  مناسهت  «د»  مه    اه رس  يم فظر  به. اف  ش ه آوردهشكل زير  در اه ش ه شنهاديپ

 :باش  ارتباط ويا دادن فشان
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 هفتم فصل

 اولیه ـهای ابتدایی پیشگیر
 
 
 ها پیشگیری از بروز عوامل خطر بیماری. 1

 مقدمه
تاوان   عای  اعم از جسمی، روانی، اجتمااعی و ععواوی   انسانبا در نظر گرفتن تمام ابعاد وجودی 

 فراعوش کاردن هرکامام از  . عواسبی یافتهای  برای نیازهای واقعی و در حال تغییر وی راه حل

 .توانم عوجب ارزیابی نادرست شمه و هرگونه اقمام و راه حلی به شکست عوجر شود عی ابعاد

و  کوام  عای ها تجربه  تجارب عتعمدی در از دست دادن و حفظ سالعت را در طی سال انسان

، توجه بیشتر به پیشگیری ابتمایی و قبل از وقوع عواعال  شود عیتاکیم  بر آنآنچه بیش از همه 

ها حااکم شاود کاه     و بر سیاست انساندر واقع بایم رویکردی بر . است انسانها در  خطر بیماری

ای که حتی شاهم بروز عواعل  شکل گرفته و نهادیوه شود به گونه انسانرفتارهای پیشگیرانه در 

 .و ععووی نباشیمخطر در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی 

صورت گرفته است  انساندر بعم سالعت ای  گستردههای  های عتمادی پیشرفت سال در طی

هاای عتواوعی شاکل گرفتاه و      و فاو  تخصاص  ها  های عختلف، تخصص ای که در زعیوه به گونه

ای، گااه باه وحاو      گرایاناه  در چوین رویکارد جا    . هستوم انساندرصمد رفع نیازهای جسمی 

عوجب فراعوشای پیچیامگی عخلاوقی شامه      انسانشود که نگاه عیکروسکوپی عا به  عی عشاهمه

تعبیار  . «تبارک اهلل احسان اخخااخقین  »است که خماونم پس از خلقت وی به خود تبریک گفت 
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آن هاای   قمر به اکتشاا  بارو و عاویرو    گویم عا آن عی درست این اتفا  همان جمله است که

 .ایم هشموه و شگفتی جوگل غافل ایم که از انبوه و شک ن دیک شمه

باا وجاود کمباود اعکاناات تخصصای و فاو         انساان گرچه در گذشته برای شواخت درعان 

اعا پس از آن شاهم فراعاوش شامن آن    جستوم عیبهره ای  گرایانه تخصصی از چوین رویکرد کل

آوردهاای   شواهم فعلی حاکی از آن است کاه تمااعی دسات    ،اخبته. ایم های عتمادی بوده در سال

فائق آیم و رویکردهاای جمیام    انسانعلم پ شکی، نتوانسته است بر پیچیمگی و وسعت وجودی 

تارین   آن بعمی که یقیوا در زیر فاو  عامرن  . تاکیم دارد انسانبر توجه به ابعاد عختلف وجودی 

دیگار  هاای   قابل شواسایی و تج یه و تحلیل نیست و جستجوی روشها  و اسکنها  عیکروسکوپ

 .طلبم عی را

برای افا ودن بعام ساالعت ععواوی باه      ها  شایم چوین شواهمی عوجب شمه است که تالش

بمون تردیم راهی بسیار سخت و ناهموار در . ابعاد سالعت، ف ونی یافته و در حال گسترش باشم

اگر شاواخت بعام   . را شواسایی کووم انسانپیش روی آیومگان است تا این بعم فطری و خمایی 

هاست دنیا را به خود عشاغول سااخته و هار روز     است، قرن یاب آسانکه آشکار و  انانسجسمی 

که هماان رو    انسانشود، بایم بپذیریم که بعم ععووی  عی پاسخ آن اف وده های بی  پرسشنی  بر 

دعیمه شمه است، به سادگی قابل اکتشا  و شواساایی نخواهام    انسانخمایی است که در جسم 

 .روی است نی در پیشبود و خذا راه طوال

 

 آوری اطالعات روش جمع
ععوویت  ةعراجعه به کتابخانه علی ایران با جستجوی کلم و با بررسی عتون عختلف اعم از چاپی

و گوگال فارسای باا     SID.irهای فارسی اعام از   گاه در وباخکترونیکی  عوابع وو سالعت ععووی، 

های ععوویت، سالعت ععووی، فعاخیت بمنی، عواعل خطر، پیشگیری از بیمااری،   وی کلمهججست

ارتقای سالعت و کیفیت زنمگی و بمون عحمودیت زعانی و در عوابع اخکترونیک انگلیسی اعام از  

Pubmed.com ،Google Scholar و عوابع انگلیسی از ،SID.ir   هاای عختلاف    باا اساتفاده از وا ه

Spirituality، Spiritual Health ،Risk factor ،disease prevention ،Health promotion ، و

بمون عحمودیت زعانی به دخیل عحمودیت عوابع، تماعی عوحوعات عختلف سالعت ععووی که با 

عتعمد صورت گرفت و حتی در عواردی عوابع استفاده شمه در عتون کلیمی های  ژه جستجوی وا

در عیان عطاخب عختلف به عواردی استواد شم کاه  . بیشتر جستجو شمیابی به عوابع  برای دست

 .های دیوی اسالم باشم دارای عوابع قوی و نی  عطابق با آعوزه
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 ها وضعیت عوامل خطر بیماری
های تاا   عرو ةهای ع عن تقریبا سه چهارم هم بر طبق تخمین سازعان جهانی بهماشت، بیماری

 . وسعه به خود اختصاص خواهم دادرا در کشورهای در حال ت 6262سال 

ای در ایران نشان داد که شواهم قابل تاوجهی بارای عتخصصاان بهماشات      های عطاخعه یافته

هاای   حاموا  عاادت  . اران در عورد شیوع باالی احافه وزن و چاقی در ایران وجود داردذوسیاستگ

حارورت توجاه باه     تحرکی در جاععه و سایر عواعال حااکی از   ناساخم سبک زنمگی از جمله کم

 (. 1)عشکالت بهماشت عموعی ناشی از آن در جاععه است 

دهم کاه ایان آعاار از ساال      عی عریکا نشاناشیوع احافه وزن و چاقی در  ةعطاخعات در زعیو

 (. 6) یافته استاف ایش  6221تا  6222

در زنان  های عرو  کرونر زنان نشان داد که عواعل خطر بیماری عورد ای در ایران در عطاخعه

عواطق عرک ی ایران شیوع قابل تاوجهی دارد و بایام باا تغییار شایوه زنامگی، تاالش وسایعی         

کوترل عواعل خطر بیماری عرو  کرونر انجام شود تا به دنبال آن شاهم کاهش شایوع   عوظور به

 (.3)های عرو  کرونر در زنان باشیم  عرو و عیر ناشی از بیماری

ت پارداختن باه عوحاوع پیشاگیری از باروز عواعال خطار        نتایج عطاخعات عتعامد از اهمیا  

که در جواعع به دخیل اف ایش روزاف ون سبک زنمگی ناسااخم رو   حکایت دارد ع عن های بیماری

در حال شکل گیری اسات، اعاا باا توجاه باه       بسیاریهای  در این زعیوه تالش. به اف ایش است

 .است ه عشکالت سالعتاین عوحوع از جمل انساندشواری تغییر در سبک زنمگی 

 

 ها نقش معنویت در پیشگیری از بروز عوامل خطر بیماری
عووان یک بعم سالعت، ه احتماخی اف ایش ععوویت بهای  به شواسایی روش بسیاربا وجود تمایل 

هاای   عقاخاه در عاورد روش   21عطاخعاه  . هووز پیشرفت کمی در این زعیوه حاصال شامه اسات   

هاای   سازی و فعاخیات  تصویرسازی، آرامهای  داده است که روش عماخله در سالعت ععووی نشان

توانم در ععوی و هم  زنمگی، خودآگاهی و ارتباط با خاود و دیگاران تاا یر     عی حمایت گروهی

تغییرات عثبتی در رفتارهایی عثل ارتباط، تغذیه، پذیرش درعان، کاهش  ،همچوین. داشته باشم

از این احطراب و بهبود وحعیت روانی افراد داشته باشم، سرطان،  بر ا رقلبی، عرو  های بیماری

توصیه شمه است که آعاوزش دهوامگان ساالعت در طراحای، اجارا و ارزشایابی عاماخالت         رو

و عملای   نظاری نیاز به آعاوزش  . توانوم نقش بازی کووم عی جاععهای  سالعت ععووی در برناعه

 .(4)شمه است برای این عماخالت و تحقیق در عورد نتایج آن توصیه 

عطاخعات عتعمد نشان داده است که اعتقادات عذهبی قوی یک عاعال پیشاگیری کووامه در    
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عخمر، خشونت و رفتارهای جوسی در نوجواناان   عقابل رفتارهای پرخطر عثل سیگار، اخکل، عواد

عیاانی اساالعی در    ةپایا  یک عطاخعه عروری عوظم نشان داد که روان درعانی بار  .(5)بوده است 

 .(2)بودی احطراب و افسردگی در عسلمانان تا یر عثبت داشته است به

دیگر نشان داد که در داناش آعاوزان دبیرساتانی، نوجواناان عاذهبی نسابت باه        ای  عطاخعه

عثل حمال  )انمازد  عی همساالن خود کمتر تمایل به رفتارهایی دارنم که سالعت آنان را به خطر

که بیشتر تمایل باه رفتارهاایی دارنام     ، در حاخی(رخطراسلحه، درگیری، عصر  اخکل، رانومگی پ

در یاک   .(2( )عثل تغذیه عواسب، فعاخیت بامنی، و اساتراحت  )که سالعت آنان را بهبود ببخشم 

عریکا، عذهب به عووان یک عاعال پیشاگیری کووامه پیاعامهای روحای روانای       اعلی در  ةعطاخع

 .(2)پوست شواخته شمه است  نوجوانان سیاه

نشان داد که رحایت از زنمگی تحت تاا یر عیا ان   ها  دانشجویان دانشگاهعورد در ای  عطاخعه

 .(9)دارد  قرارعذهبی بودن و ععوویت 

ی کاه  طاور  باه وجود دارد  بسیاری، ابهاعات ها بیماریدر عورد تا یر ععوویت بر پیشگیری از 

تاوان   هواوز نمای  . ومکاعال قابال توجیاه نیسات     طاور   بهنتایج حاصل از عطاخعات کاربردی هووز 

تا یرگذاری عاعل ععوویت بار ساالعت و بیمااری افاراد     ساز و کار درستی در عورد چگونگی و  به

ععوویت . گیرد عی پیشگیری نخستین با هم  پیشگیری از بیماری صورت.  توحیح عشخص داد

برتار از   دهم تا در زنمگی خود ععوی و عفهوم واحمی را پیاما کارده و نیاروی    عی به افراد اعکان

باخقوه و عفروض بر تا یرگذاری ساالعت  ساز و کارهای ترین عواعل و  از عهم. خود را تجربه کووم

اجتماعی و عواعل های  اجتماعی، حمایتهای  توان به شبکه ها عی بیماریععووی بر پیشگیری از 

 .(12) کردروانی و فی یوخو یک اشاره های  ساز و کارو 

نظیر رفتارهای جوسی پرخطر و استفاده یا )رفتارهای پیشگیرانه به نظر عارکس، بسیاری از 

توجه به ععوویت . تحت تا یر باورهای ععووی است( اجتواب از عصر  اخکل، توباکو و عواد عخمر

اصول و باورهای عومرج  از ای دسته ةپذیری شخص در زعیو سازی عسئوخیت طبیعتا  عوجب فعال

 .(11)   دارنمآ ار جسمانی نیشود که  عی در دین

 انسانبر این اساس رفتار . یک کل است انسانی سالعت، انساننظران علوم  از دیمگاه صاحب

اگر بیماری به عووان یک رفتار در نظر گرفتاه شاود،   . تحت تا یر همه ابعاد وجودی او قرار دارد

. ار داردبمیهی است که این رفتار تحت تاا یر ابعااد زیساتی، روانای، اجتمااعی و ععواوی او قار       

انمرکاران سالعت، عالوه بر دانش و عهارت الزم درباره جسم، به اطالعاات دقیاق    دست ،بوابراین

 .(12)سالعت ععووی نی  نیاز دارنم  ةدر زعیو

طب رایج دنیا پیاما  های  ععوی در درعان، جایگاه عحکمی در بین روش اعروزه توجه ایمان و
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. شاود  عای  بیماران، ج   وظایف عراکا  درعاانی عحساوب   پاسخ به نیازهای ععووی . نموده است

و تعیین عراقبات   بیوی توانم در پیش عی انمرکاران تجارب زنمگی و تومرستی ععووی دست ،اخبته

 .(12) ععووی عو ر باشم

هاای   کوام تبیاین   عای  سالعت افراد کمک هدر عورد ایوکه ععوویت و عذهبی بودن چگونه ب

کوام کاه ععوویات باه عواوان یاک        عای  بیان( 6226)یمختی  کیم و س. شمه است طر عختلفی 

روانی بر سالعت افراد از طریق تا یر بار چهاار   فشارهای روحی و عختلف آ ار از ای  عهارت عقابله

باورهای ععواوی و عاذهبی، اعتمااد باه     . کوم عی حوزه شواخت، هیجان، رفتار و تعاخی عحافظت

 . دارد عی زنمه نگهها  انسانی و اعیم را در بیو دهم و حس خوش عی نفس افراد را اف ایش

زای اساترس را از طریاق    آسایب آ ار رفتارهای عذهبی و ععووی عانوم دعا، نیایش و عبادت 

عاذاهب  هاای   هماه ساوت  . کووام  عای  حمایتی و ارتقای رفتارهای ساخم تعمیلهای  ایجاد شبکه

سابک  خاود را در ایجااد یاک     عختلف، با احکام و دستورات بازدارنمه و تجوی ی خاود، پیاروان  

در اکثار عاذاهب و    ،عثاال  بارای . کووام  عی سالعت تشویق ةدهوم زنمگی ساخم و رفتارهای ارتقا

شود و در عقابل رفتارهای عختلف عانوام   عی عواد عخمر نهی ععووی عصر  عشروب وهای  سوت

ن باه خاود و   تفریحات ساخم، تغذیه، ورزش، عبادت، رفتارهای اخالقی عبتوی بر آسایب نرساانم  

 .(11) شود عی دیگران و جاععه توصیه

از ععوویات باه عواوان عاعال     انم  عبتوی بر ععوویت را دریافت کردههای  بیمارانی که عماخله

 عهمی در کاهش وسوساه و رفتارهاای پرخطار عانوام ایامز و افا ایش اعیام و خوشابختی یااد         

عاعل پیشگویی کووامه عهمای بارای    دهم اعتقادات عذهبی  عی نتایج تحقیقات نشان. کردنم عی

اده از عواد عخامر  و افراد غیر عذهبی بیش از دیگران در ععرض استف است عصر  عواد در آیومه

 .(11) در آیومه هستوم

شاود باه    عی عذهبی و عبادت تجربههای  رابطه داشتن و وصل بودن به خماونم که در تجربه

تشاریفات  . کوم عی اجتماعی حمایت و ایجاد اعویت و آراعش برای افراد عمل ةعووان نوعی رابط

همچواین،  . کوام  عی و عواسک عذهبی احساس اتحاد و همبستگی با دیگران را برای افراد فراهم

ایموی بامن   دستگاهعذهب و ععوویت با ایجاد آراعش، اعیم و هیجان عثبت باعث بهبود عملکرد 

هماه ایان عواعال در    . شاود  عی جسمی و روانی های بیمارید از انواع و پیشگیری و اف ایش بهبو

 (.11). و ایجاد سالعت افراد نقش دارنمزیستی  به

 

 مطالعات مرتبط با نقش معنویت در پیشگیری از بروز عوامل خطر 

 کویم عی ه چوم تحقیق انجام شمه در این باره اشارهب
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طاور    باه نفار دریافتوام زناانی کاه      52222 رویسال تحقیق  2کوعستاک و همکارانش پس از 

در عقایسه با زناانی کاه در   ، کردنم عی در عراسم عذهبی شرکت( ای یکبار یا بیشتر هفته)عوظم 

کمتار در  % 56عتعامد از جملاه   هاای   کردنم، کمتار در ععارض بیمااری    نمی این عراسم شرکت

از عرو یاا احتااار در    احطراب و ترس ،همچوین. قلبی عروقی قرار داشتومهای  ععرض بیماری

 .ه کمتر بوداین گرو

ععلوم شم تمین و کثرت حاور در عراسم دیوی در کااهش   1992در تحقیق دیگر در سال 

فشار خاون  ، خودکشی، سیروز، (ریههای  اتساع عجاری و حباب) آعفی م، بیماری شریان کرونری

 . یی را به دنبال داشته استعو ر بوده و بهماشت بهتر و پذیرش ر یم دارو

ساکته عغا ی و   ، ارتبااط تامین و عیا ان فشاار خاون      ةدرباار بسیاری تحقیقات  همچوین،

کوام کاه    عای  این عطلاب را تصامیق  ها  آنبیشتر  ةقلبی عروقی انجام شمه که نتیجهای  بیماری

باا   ،لبارای عثاا   .هاا نقاش عاو ری دارد    ین بیمااری در پیشگیری و درعان ا، اخت ام دیوی داشتن

عریکا این نتیجاه باه دسات    اعرد در ایاخت جورجیای  422بررسی آ ار حاور در عراسم عذهبی 

یاا گا ارش    (یک بار در هفته یاا بیشاتر  ) آعم عردانی که یا غاخبا در عراسم کلیسا شرکت کردنم

ی کاه  هاای  تاری داشاتوم تاا آن    فشارهای خون پایین، بسیار عهم استها  آندادنم که دین برای 

 .مهای دیوی نماشتومپیون

، طول عمر روحانیون را بررسی نماوده کاه در همگای عشاخص شام ایان       چهار عطاخعه نی 

نی  نکته جاخبی باه  ها  در بعای از پژوهش .از عموم افراد جاععه دارنمطول عمر بیشتری ، صوف

یساا  ترین ا ر را بر عرو و عیر دارد حاور در کل عوصری از دین که ب روایوکه دست آعم و آن 

 .استیافت آراعش از دین نبوده بلکه در

نفر در ایاالت عتحمه عحققان دریافتوم کاه در   5622 رویساخه  62در یک پژوهش طوالنی 

 . عیر عواجه بودنم کاهش عرو ودرصم با  34، رونم عی عیان زنانی که هر هفته به کلیسا

گیاری   است که از نموناه  (1999سال ) ترین تحقیق عوجود، تحقیق هاعر و دیگران گسترده

باه   1995تاا   1922هاای   نفر ب رگسال بوعی در ایاالت عتحمه در فاصله ساال  61624تصادفی 

، سال باود  25در این تحقیق عشخص شم عیانگین سوی افراد حاور نیافته در کلیسا . عمل آعم

 .ودسال ب 21، شمنم عی در حاخی که این عیانگین در افرادی که هرهفته در کلیسا حاحر

ر بیشتگذارد و  عیعستقیم بر سالعت جسمانی تا یر  غیر عستقیم وای  تمین به گونه، در کل

 .کوم تأییم عیتحقیقات دانشمومان علوم تجربی نی  این را 

 :خوانیم بخش عصونیت با دین عی در www.salamatiran.comت از سایای  عقاخه در

گیاری از   و بهاره هستوم و اجتماع نی   رفتارهای فرد در زنمگی ةدین و ععوویت شکل دهوم
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ها عصون و جاععه را ایمن نمایم که قطعا  در  توانم فرد را در برابر بسیاری از بیماری این توان عی

عتأسفانه در ایاران تحقیقای کاه    . توجه نشمه است به آنخوبی  جهان اعروز به دالیل عختلف به

ه ئا های سالعت نشان دهام ارا  ر اصال  نارساییبتوانم عی ان اعتقاد عردم را به ععوویت عذهبی د

همچوین در کشورهای اسالعی . دار است نشمه است، اگر چه در ظاهر قایه این اعر کاعال  ععوی

اخمللای کاه در    له پیما نشام، اعاا در تحقیقاات باین    ئنی  تحقیقات قابل قبوخی برای ابراز این عس

در یکی از این عستومات . شود دیمه عی عسلمان صورت گرفته است اطالعات جاععی غیر جواعع

بایش از  . درصم افراد باخغ به عاخم غیب و وجود حارت حق تعاخی اعتقاد دارنم92ععلوم شم که 

دیگاری کاه روی    ةدر عطاخعا . دانوام  درصم عردم عذهب را عاعل عو ری در زنمگی خود عی 22

ل ئدارنم پ شکان ععااخج عساا   درصم بیماران انتظار 22بیماران بستری در بیمارستان انجام شم 

انتظار دارنم کاه پ شاکان   ها  آندرصم  32عمّ نظر قرار دهوم و ها  آنیوم درعان اععووی را در فر

اگر باه  . دعوت کوومها  آنعکرر اعتقادات عذهبی را عطر  کرده و بیماران را به توجه به طور   به

یم از این سرعایه در ساالعت عاردم   دان این تقاحای ب رو اجتماعی توجه کویم عطمئوا  الزم عی

 .(9) بخشی استفاده کویم در ابعاد عختلف پیشگیری، تشخیص و درعان و توان

 

 ها و دستورات دینی توصیه
دیوای بار   هاای   توانم از عصادیق تا یرگذاری عساتقیم آعاوزه   عی و دستورات دیوی زیرها  توصیه

 :سالعت جسمانی عحسوب شود 

  فتَوَظّفوا بکلُّ عا استطعتم فان اهلل تعااخی  ( :ص)عن اخوبی: برای عثال]تاکیم کلی بر پاکی گی

کویام  زیارا   ( و پاکی ه)توانیم خودتان را با نظافت  عی هر انمازه که. بوی االسالم علی اخوظافه

 .خماونم عتعال، اسالم را بر نظافت بوا نهاده است

 کاه  ) ی و عمم کتماان عارض  وجوب حفظ سالعتی و خ وم عراجعه به طبیب در هوگام بیمار

عان کاتم   :عن علای علیاه اخساالم     ،برای عثال .شود عی خود عوجب تشخیص سریع بیماری

هر کس بیماری خود را از پ شکان پوهان دارد، به بمن خود خیانت . االطبا  عرحه خان بمنه

 .کرده است

 کاه كکار شام   همان طور ایوکه با توجه به ) توصیه عوکم به انجام اعماخی عثل عسواک زدن ،

برای عثال خوانامن دو   (شایع ترین بیماری دنیاست، پوسیمگی دنمان پس از سرعاخوردگی

 .تر از هفتاد رکعت بمون عسواک است با فایلت، رکعت نماز با عسواک

 شاگیری از بسایاری از   یکاه در پ ) قبل و بعام از غاذا خاوردن   ها  توصیه به شستشوی دست

 .: عو ر است برای عثالها  بیماری
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 اتقاوا  (: ص)عان اخرساول    ،برای عثال. ]اجتواب از تماس با بیمارانی که بیماری عسری دارنم

 .اخمجذوم کما یتقی عن االسم

 نهی از شرب عشروبات اخکلی. 

 شاایع و خطرنااکی   های  که در پیشگیری از بیماری) نهی از روابط ناساخم و ناعشروع جوسی

 .(چون ایمز و هپاتیت عو ر است

 هاا   آنتوانوم عصما   عی گردان که سیگار و انواع عواد عخمر و روان) نهی از عصر  عواد عار

هاا،   ایان عواعال علات بسایاری از بیمااری     ایوکه با توجه به )ها  آنو فروش و قاچا  ( باشوم

  .(نما اجتماعی و جوایاتهای  ب هکاری، روانیهای  نابساعانیها،  خودکشی

 آزاری خشونت و دیگر، نهی از خودکشی. 

عثال شارب عشاروبات اخکلای، تجاارت و       -اگر تبعات روانی و اجتماعی برخی از ایان عواعال   

تبعاتی عثل احطراب، افسردگی، )را نی  در نظر بگیریم  -و روابط ناساخم جوسی  عصر  عواد عخمر

یاابیم کاه انجاام     عی آنگاه در...( رانومگی و خودکشی، قتل، اختالفات خانوادگی، اف ایش تصادفات 

عساتقیم   تاا یر غیار   .دستورات دیوی فو ، چه تا یر شگرفی در پیشگیری از بروز این عصائب دارد

از : پاذیرد  این تا یر از طر  عختلفای انجاام عای   . تر است تمین بر سالعتی جسمانی، بسیار گسترده

های اجتماعی، از طریق افا ایش   ق دریافت حمایتطریق تغییر نگرش به زنمگی و شیوه آن، از طری

 .دشوتوجه  به آنغیره که بایم و  فشارهای روحیقمرت عقاوعت در برابر 
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 دوران رشد ابتدایی کودکی. 2
 مقدمه

در طدي  . دهدد  و فعال است که در طي یک دوران رخ مي پویارشد معنویت هر انساني یک روند 

متاسداانه  (. 1)برد  هاي زندگي پي مي اي به معني، هدف و ارزش فزایندهطور   بهاین روند، انسان 

گرفته و مطالعات در زمینده رشدد معنویدت و    تحقیقات در این زمینه اغلب در افراد بالغ صورت 

رشد . دین در کودکان اندک است که شاید یکي از دالیل آن دشوار بودن این نوع مطالعات است

هدا،   معنویت در کودک بسیار پیچیده است و تحت تاثیر عوامل متعدددي نییدر ندانواده، رسدانه    

ویژه تلویزیون، اینترنت و  ها به رسانه امروزه، تاثیر. افراد مسئول جامعه و پیوندهاي فرهنگي است

دوگانگي تاثیر این عوامل مثالً رشد کودک در یک ندانواده  . هاي سینمایي انکارناپذیر است فیلم

 (.4) استاي هالیوودي مستمر است بسیار پیچیده و پر از تعارض ه مذهبي که در معرض رسانه

کودکان داشته باشدد  رشدد انالقدي     قوي در زندگيآثار تواند  هاي معنوي و دیني مي تجربه

را تحدت تداثیر قدرار دهدد، ارتباطدات اجتمداعي را تقویدت کندد و راه ارتبداو بدا ندود و            ها  آن

 (. 3)رفتارهایشان را تنییم نماید 

شود که داراي نلق و نو، سبک یدادگیري   مي هر کودک، موجود منحصر به فردي محسوب

هم چنان که کودک در مسیر تکاملي نویش بده  . تکامل مخصوص به نود است و الگوي رشد و

هدایش پدرورش یافتده و     رود، به انواع مختلاي از محرکات و تعامالت نیاز دارد تا مهدارت  مي جلو

طبدق   .دشدو  مدي  غداز آوي  تولدد  بیست سال قبدل از  تربیت کودک از اسالم، نیر از. ندشوکامل 

 از تددری  بده   یابد، مي تکامل و رشدجسمي  نیر که کودک از طور  پیاژه همان کولبرگ و ةنیری

تدرین   هاي اولیه عمر مهم سال .کند مي اجتماعي و فرهنگي نیز تکامل پیدا انالقي، معنوي، نیر

تعامدل بدین ژنتیدک و فیزیولدوژي و تجدارب و      . شود زمان تکامل در طول عمر فرد محسوب مي

تکامل معنوي دوران  ةزمیننانواده در . مواجهات محیطي در تکامل کودک نقش زیربنایي دارند

 .(2)دارد و بسیار مهمي کودکي تاثیر اولیه 

 :از ندا عوامل تاثیرگذار بر تکامل معنوي دوران ابتداي کودکي عبارت

  فردي 

  نانوادگي 

  اطرافیان و همسایگان  ارتباطات اجتماعي 

 هاي تکامل معنوي ابتداي کودکي  ندمات و برنامه 

 اي محیط ملي و منطقه   

  جهانيسطح  
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 فرهنگي ، ووضعیت اجتماعي، اقتصادي.  

 و سالمت معندوي کودکدان   که کساني و است ضرورت کودکان یک معنوي توجه به سالمت

 بایدد  ،پردازند مي روزمره امور به بیشتر و آورند نمي حساب به نویش وظایف از را نود نوجوانان

 و کودکدان  معندوي در  هداي  آمدوزه  بده  بخشیدن عمق. باشند ها هيتوج بي این پیامدهاي منتیر

 از بسددیاري کدده چددرا  دارد مددي مصددون اجتمدداعي و انالقددي هدداي آسددیب از را آنددان، نوجوانددان

 شدود  مدي  معنوي باعد   هاي ارزش شدن دروني و است ضعف معنویت از ناشي افراد هاي شرارت

 .باشند داشته بیشتري مقاومت انحرافات این برابر در آنان

 

 بررسیروش 
 و هدا  کتداب  ن ازآ انجدام  جهدت  کده  بوده مروري مقاله این .استاي  به صورت کتابخانهتحقیق 

 google scholar ،cochraneي هدا  سدایت  و بدارداري  و معندوي  سدالمت  پیرامون جدید مقاالت

library  ،pubmed  ، .SIDسدالمت  حدوزه  در منددر   کتدب  و مقداالت  .است شده استااده..... و 

 اسدتخرا   نوجوانان و کودکان در معنوي رشد مختلف مراحل به مربوو مطالب و بررسي معنوي

 .ه استگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و

 

  ها یافته
 بومی هاي غير معنویتِ کودکان و رهيافت

 فطدرت  از او دوري و بشدر  زنددگي  پیچیددگي  بده ، حاضدر  عصدر  در فنداوري  روزافزون گسترش

 هداي  جنبده  سدایر  انگاشدتن  نادیده، میان این در متاساانه و است شده منجر نود گراي طبیعت

 از اي توده انباشتن به را آمونتن، آموزشي نیام سوي از معنوي و رواني ةجنب مانند آدمي وجود

 و  جسدت  و کنجکاوي طبیعي حس شدن پنهان موجب که کرده تبدیل هضم قابل غیر اطالعات

 هدوش  عندوان  بده  معندوي  هدوش . اسدت  «معنویدت » أمنش سر نود که شود مي کودکان در جو

 دیگدر  هدوش  هشدت  ةشدد  دریافدت  اطالعدات  شدن معنادار موجب که است، اي کننده  یکپارچه

 کودکدان  معندوي  تکامدل  روندد  در انتالل موجب آموزشي منیا در آن گرفتن نادیده و شود مي

 .(2) شود مي

 و معندایي  مسدالل  بده  آن بدا » کده  کنندد  مدي  تعریف هوشي هوش معنوي را مارشال و زوهر

 شدرایط  در را زنددگي  و اعمدال  آن بدا  کده  هوشدي   کندیم  مدي  حل راها  آن و پردازیم مي ارزشي

 زنددگي  مسیر یک یا رفتار از اي رشته آن کمک با و دهیم مي قرار معنادارتر و تر غني، تر گسترده

 موسسدات  بدراي  معنویدت  زوهر و مارشال تعریف بر بنا« .کنیم مي برآورد دیگري از معنادارتر را
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 .(2) است کلیدي مبحثي آموزشي

طدور    بده  تددیني  سدن  و شناسدي  عصدب ، روانشناسي شواهد ازبرداري  بهره با مارشال و زوهر

 دروندر  کده  نقشدي  دلیدل  بده  معنوي هوشتحقیق نموده و معتقدند  معنویت باب در گسترده

 هوش :از ندا عبارت کهاند  را مطرح کرده هوش سهها  آن. است کننده  یکپارچه هوشي، دارد افراد

4هیجداني  هوش، شود مي سنجیده IQ تست با هک 1يمنطق
EQ   آنهدا   آن کده  معندوي  هدوش و 

 کندد  مي کمک افراد به چون ،شود مي تلقي کننده یکپارچه هوشي معنوي هوش. نامند يم  SQرا 

 زیدر  مدوارد  شامل را معنوي هوش هاي شانص ،مارشال و زوهر .دهند معنا نود اطراف جهان به

 :دانند مي

 ظرفیت  رن  از بردن سود و مواجهه ظرفیت  نودآگاهي باالي درجه :پذیري انعطاف ظرفیت

  رن  از رفتن فراتر و مواجهه

 ةمشداهد  بده  گدرایش   آسدیب  کردن وارد از اکراه :ها ارزش و مکاشاه از گرفتن الهام کیایت

 چده » یدا « ؟چرا» مانند هایي پرسش پرسیدن براي مشخص گرایشي  مختلف امور میان پیوندها

 بدراي  داشتن قابلیت ،یعني بودن زمینه از مستقل  بنیادین هاي پاسخ کردن طلب و «اگر شد  مي

 .(2) عرف برنالف کردن عمل

 از کده  نگاشدته  را کودکدان  در معنویدت  بداب  در جامع تحقیقات معدود از یکي ،کولز روبرت

 آمدده  دست به مختلف معنوي هاي مسلک و گوناگون کشورهاي از نردسال کودکان با مصاحبه

 و عالیدق  همچندان هدا   آن، کودکدان  متاداوت  هداي  زمینه پس وجود با که شد متوجه کولز. است

 بهها  آن تمایلو  کودکان معنویت که دهد مي توضیح او. دهند مي بروز مشابهي معنوي آرزوهاي

 زنددگي  از جنبده  هر ،عالوه به. کند مي پدیدار نیز را «چرا» بلکه «چه» پرسش فقط نه، دانستن

 مانندد  احساسداتي  و انالقدي  هاي نگرش ویژه به. شود مي مرتبط شان معنوي تاکر بهها  آن رواني

 .دهد مي شکل راها  آن اولیه معنوي ادراکات بیشتر بنیاد، گناه و شرمساري

 و ذاتدي  کنجکداوي  حس از معنویت سوي به حرکت که است مبتني امر این بر کولز تحقیق

 (.7) است مشهود ابتدایي سن از رو  این ازو  شود مي ناشي جهانة بار در شگاتي

 در هایي پرسش، سالگي پن  تا کودکان که کردند استدالل ،پیاژه و کارلسون قیاس همین به

 از کدولز . کنندد  مي زندگي معناي درباره هایي نیریه بندي  صورت  به شروع و مطرح ،نداوند مورد

، توانایي به توجه بدونها  آن که کرده استااده موضوع این توضیح براي کودکان با نود مکالمات

 نتیجده  او. هسدتند  زده شگات فلساي و الهیاتي هاي پرسش به نسبت شان فرهنگ یا  تجربه، سن

                                                                                                                                        
1. Rational Intelligence  

2. Emotional Intelligence  
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 تقویدت   وظیاده  ،هدا  مربي و والدین بنابراین کند مي تایید را کودکان انسانیت، معنویت که گرفت

 .(8) دارند عهده بر را کودکان معنوي شگاتي

 حدال  ایدن  با اما، است شده انجام کمي پژوهش کودکان معنوي ادراک تکامل درباره آنکه با

هاي والدین و نانواده و نیدز   آموزش در معنوي هاي نیرگاه گنجاندن ةدربار که دارد وجود آثاري

 تري روشن ماهوم بر باید بودن موثر براي هایي تالش چنین .کنند مي بح  مدارس درسي ةبرنام

 هداي  نمونده  بدر  تکیده  است ممکن اما باشد مبتني معنوي تکامل از کودکان ادراکات چگونگي از

 تکامل طرح کردن درست صورت این در. نباشد کافي احساسي و انالقي، معرفتي تکامل کنوني

 مددارس  درسدي  هداي  برنامده  در معنویدت  گنجانددن  براي نیازي پیش عنوان به، کودکان معنوي

 (.9)ت اس ضروري

 هداي  نمونده ، 3راستین و 4يمونتسور، 1يپستالوز مانند تاثیرگذار آموزشي هاي نیام پیشگامان

 از تنهدا ، کودکدان  سدوي  از معنا جوي و  جست که اند کرده مبتني اعتقاد این بر را نود آموزشي

 ایدن  هداي  ویژگدي  تاداوت  وجدود  بدا . یابدد  مي تحقق جهان و طبیعت با دیگران با شان پیوستگي

آموزشدي ندانواده    هاي برنامه مرکز در باید کودکان هاي پرسش که دارند نیر در همگي، ها نمونه

 اسدتدالل  نیدز  معاصدر  نویسدندگان ، قیداس  همدین  بده . بگیدرد  جاي مدارس درسيهاي  برنامه و

 جایگداه  بده  اینکده  نده  ،شدوند  بدیلت معنویت تکامل براي هایي مکان به باید مدارس که اند کرده

 .(9) شوند مبدل ارقام و حقایق، دانش محض تجمع

 دارد ارتباو نواننده معنوي درک با افسانه ویژه به و داستان کهه است کرد استدالل کمپبل

. کندد  مدي  فدراهم  کودکدان  معنویدت  افدزایش  براي فرصتيها  ناداست ةدربار گو و  گات رو  این  از

 گنجاندده  مددارس  درسدي  برنامه متن در باید معنوي هاي پرسش که بودند معتقد پالمر و کسلر

 .اسدت  «پیوسدتگي » ماهدوم ، دارندد  تاکید آن بر پیشنهادها این از بسیاري آنچه ،همچنین. شود

 بده  بدراي  آمدوزش  ابتددایي  نقش بر مبني افالطون ةعقید از کیرنایگان، تخیل شکوفایي قهرمان

 رسداندن  حدداکثر  به ،آموزش» :است معتقد و برده بهره کودکان متعارف باورهاي کشیدن چالش

 بده ، اسدت کودکدان   توسدط  دیگدر  هداي  انسان وسیله به شده تولید فرهنگي محصوالت فراگیري

، نامناسدبي طدور    به است ممکن که شوند چیزي آن به مبدل فرهنگي محصوالت این که طوري 

 آن تجربیدات  و جهدان  بده  بخشدیدن  معنا براي بیشتري ابزارهاي هرچه. گیرند نام معرفتي ابزار

 معنویدت  مجمدوع  در کده  داریدم  انساني ةتجرب مکاشاات درک براي بهتري فرصت، باشد فراهم

                                                                                                                                        
1. Pestalozzi 

2. Montessori 

3. Steiner 
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 تکامل پیشبرد» مختص آموزشي برنامه براي را مولاه پن  نالصهطور   به ایگان .شود مي نوانده

 ندود  متعدارف  عقایدد  بدردن  سوال زیر براي کودکان تشویق( 1 :کرد مشخص «کودکان معنوي

 روشدن  بدراي هدا   ناانسد  تالش گوناگون هاي راه باها  آن کردن آشنا( 4  تجربیات و جهان ةدربار

، دقدت  مانندد هدا   آن بده  عالمانده  فضدایل  معرفدي ( 3  انساني سخت تجربیات از اي گستره کردن

 از بردن لذت برايها  آن تشویق( 2  اکتشاف از بردن حظ و مشتاقانه و دقیق مشاهده، هوشیاري

، گذشدته  چگونه اینکه و گذشته کشف درها  آن کردن وارد( 2   دیگران نیر براي نودگذشتگي

 .(11) دهد مي شکل را حال زمان

 راهبدرد ، نانه و مدرسه آموزش در معنویت ابعاد کردن وارد براي دیگر نویدبخش آغاز ةنقط

 ایدن  او. اسدت  داده پدرورش  را برنامده  ایدن  اسپلیتر لورنس( 2و2و3) .است کودکان براي فلساه

 چیدز  بده » و وجدودي  بدزرگ  هداي  پرسش باب در کودکان کردن درگیر براي اي وسیله را برنامه

( 113 صداحه )« شدخص  وجدودي  حدس  هزینده  بده  نده  اما داشتن تعلق نود غیر به تري بزرگ

 کودکدان ، دارد تاکیدد  هدا  واقعیدت  تجمدع  بر که آموزشي جو در که دارد عقیده اسپلیتر. داند مي

 فکدر  درسدت  هداي  قضداوت  و تصمیمات گرفتن در شدن توانا هاي راه ةدربار که یابند نمي فرصت

 کدردن  وارد، معندادارتر  و تدر  عمیدق  تاکر، یادگیري به تشویق براي دیگر جایگزین راهبرد. کنند

 جدایگزیني  در آمدوزان  داندش  بده  راهبردي چنین. است تاحص و تحقیق فضاي در آموزان دانش

 .(9)کرد  نواهد کمک صرف دانستن جاي به درک

 معنویدت  بدراي  بایدد ، نده  یدا  گیدرد  نام هوش دقیقطور   به بتواند نواه ،معنویت سانتار در

 چگدونگي  ةدربار است مهم. داد پرورش آموزشي، هاي محیط در را آن و شد قالل ارزش کودکان

 تکداملي  هداي  جنبده  سایر با آن ارتباو چگونگي و آن بروز چگونگي، کودکان در معنویت تکامل

 (. 11) باشیم داشته بیشتري درک کودکان

 بده  اهتمدام  عندوان  بده  معنویدت ( 1: توان اشاره کرد به موارد زیر مي معنوي هوش عنصردر 

 بدا هدا   ناانسد  ارتبداو  به، شوند مي تلقي معنوي بیشتر که سنتي باورهاي( 4  وجودي موضوعات

 کنجکداوي  بر مبني، پیاژه -کارلسون و کولز مشاهدات( 3  است مربوو طبیعي جهان و یکدیگر

 دربداره  تعمدق  و «هسدت  کده  گونده  بدین» جهان وجود چرایي ةدربار ساله پن  کودکان طبیعي

، پسدتالوزي  مانندد  آمدوزش  ابتددایي  پیشدگامان  کده  طبیعت با ارتباو اهمیت( 2  زندگي معناي

 کدردن فدراهم   بدراي  امدروزي  مربیدان  فراندواني ( 2  اندد  کرده تاکید آن بر مونتسوري و استینر

 ةدربدار  تاکدر  بده  کودکدان  ترغیدب  در داسدتان  محوریت( 2  طبیعت با ارتباو براي هایي فرصت

 بده  مربوو مباح  در کودکان دادن مشارکت اهمیت( 7  طبیعي جهان با و یکدیگر با پیوندشان

 .(11) اند کرده بیان اسپلیتر و ایگان که گونه آن، حیات ماهیت
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 برایشدان  کده  افکداري  ةدربار کوچک هاي گروه در صحبت فرصت با کودکاندر یک بررسي، 

 بدراي  فرصدتي  همیشده  آموزگداران  هداي  برنامده  در. شدند مي مشغول زیادي میزان به، بود مهم

 فضدا  ایدن  بده  مبرميطور   به و ندارد وجود  مداوم وجودي تاکر چنین در شرکت براي کودکان

 بده  را کودکدان  و آورندد  فراهم فضایي مدارس که است آن، انجام براي پیشنهاد اولین. است نیاز

 که دارد وجود این از ترسي شاید و نطر. کنند تشویق انالقي و فلساي هاي پرسش ةدربار تاکر

 هداي  ارزش از اي مجموعده  تلقدین  بدراي  ابزاري عنوان به هایي فرصت چنین از معلمان از بعضي

 هداي  دیددگاه  ةدربدار  کده  دهندد  اجدازه هدا   آن به اینکه جاي به، کنند استااده کودکان به ناص

 گدرفتن  قدرار  بدراي  اي سدنجیده  هداي  تدالش  کده  کنیم مي توصیه ،بنابراین. کنند تعمق مختلف

 درسدي  ةبرنامد  .شدود  انجدام  کودکدان  دسترس در مختلف هاي جنبه از هایي دیدگاه وها  ناداست

 از ظداهرا . اسدت  جامعده  نیداز  مدورد  که باشد ماادي حاوي که رود پیش صورتي  به باید مدرسه

 بده  تمایدل  بیشدتر  بایدد  مددارس . کنند آماده احتمالي هر براي را کودکان رود مي انتیار مدارس

 سدپري  را« نوبي هاي زندگي» که کنند قادر را کودکان تا باشند داشته فکري هاي روش ةتوسع

 اي جامعده  در کده  حدال  عدین  در کده  اسدت  اي زندگي «نوب زندگي» از ما منیور(. 11) کنند

 برداشدته  در را اجتمداعي  و فدردي  اندال   معیارهداي  باالترین، دارد شرکت پیچیده و بازارمحور

 ایدن  دادن انجدام  ةشدیو  و دارند عهده بر آینده شهروندان پرورش در مهمي نقش مدارس.  دباش

نقدش  ، و معلمدان  والددین  مانند، ناع ذي افراد. است کودکان در معنویت پرورش و تصدیق عمل

 و سدریع  تغییدر  حدال  در جهان براي معنوي تاکر. دارند «معنوي درک» تقویت دربسیار مهمي 

 .(11) است ضروري داریم سکونت آن در که مرزي بدون

 

 اسالم و سالمت معنوي کودکان

 نهادینه آنان در را امر این و کنند معنوي آشنا معارف با را کودکان بخواهند اگر مربیان و والدین

 آغداز  اسدالمي  نیدام  در. است دیر فردا زیرا کنند، شروع نوجواني و کودکي سنین از باید سازند،

 جایگداه  تربیتدي   صدحیح  هداي  شدیوه  بررسدي  و شناسي روش از معنوي، استااده تربیت و تعلیم

 قالدب  در تربیتدي  هداي  نیریده  کده  نشدیند  مدي  بدار  بده  آنگاه تربیت ثمر پر درنت .دارد اي ویژه

 بخشدي  بصیرت تشویق، ،محبت الگوآفریني، هاي روش .آید در اجرا به درست و صحیح هاي شیوه

 کدردن  دروندي  در را مربیدان  و والددین هستند که  قرآني هاي روش مؤثرترین گویي قصه روش و

 ةحضدرت علدي علیده السدالم دربدار     . دهندد  مدي  یداري  نوجوانان و کودکان در معنوي هاي آموزه

                                                                                                                                        
1. sustained Existential reflection 

2. Gardner, Csikszentmihalyi& Damon,2001 



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 481

إِنَّمَدا قَلبدبا البحَددَ      » :فرمایدد  ن به امام حسن علیه السدالم مدي  نان و جوااپذیر بودن کودک تربیت

قلب نونهال مانند زمین نالي است که هر (. 14)  «ءٍ قَبِلَتبها مَا أُلبق يَ ف یهَا م نب شَيْ ه کَالبأَرْضِ البخَال یَ

شدود صداات    تر مي اینکه هرچه انسان بزرگ در بارةمولوي . پذیرد تخمي در آن افشانده شود مي

مردي ناري در معبدر کاشدت و    :گوید آورد آنجا که مي گردد مثلي مي دارتر مي تر و ریشه او قوي

را بکند و سال دیگر نیز کدار را    اد که سال دیگر آناو قول د .مردم از این بوته نار در رن  بودند

از طرفي، درندت، سدال    .هاي بعد نیز به همین ترتیب عمل کرد  به سال بعد موکول کرد و سال

یعني میان رشد درنت و قوت او نسبت معکدوس  . تر شد و نارکن ضعیف دارتر مي به سال ریشه

هداي   روز به روز صاات در انسان ریشده  .رکن استنا و حاالت انسان نیز مانند ناربان .برقرار بود

قدرت یک جدوان در اصدالح    ،کند، بنابراین تر مي انسان را ضعیف ةکند و اراد تري پیدا مي عمیق

 :گوید سعدي نیز مي(. 13)  ناس نود، از یک پیر بیشتر است

 رناستدب او   ازادب  زرگيددب در ددنکننادب   نوردیشکه در  رده 

 راست  به آتش جزنشک  نشود پیچچوب تر را چنان که نواهي   

 آسدان،  و سدریع  اي گونه به بتواند که وسایلي و اسباب به آگاهي کاري، هر در موفقیت براي

 در آسداني  بده  را مدا  بتواندد  کده  هایي روش اتخاذ. است الزم کند، یاري هدف به رسیدن در را ما

 قدرآن  در. اسدت  کداري  هدر  انجام در توفیق شرایط از باشد، مددکار و یار موفقیت ةجاد پیمودن

ۗ :تاس آمده کریم

 ایدن  چده ) آیید در نانه به دیوار پشت از که نیست بدان نیکوکاري . «ۚ

 در. دشدوی  وارد آن راه از کداري  هدر  در و باشدید  پارسدا  کده  است آن نیکي( است ناشایسته کار

 انجدام  ندودش  راه از را کاري هر باید یعني «وَأبتُوا الببایاوتَ م نب أَبْوَابِهَا» :اند فرموده فو  ةآی تاسیر

» :فرمود( ع) صاد  امام روش، داشتن اهمیت در. داد

 بده  کده  است رهنوردي مانند بصیرت بي ةکنند عمل( 12)  «

. سدازد  بلکده وي را از هددف دور مدي    رسداند  نمدي  هددف  به را او حرکت سرعت .رود مي راهه بي

 در آب به دیبپیما را آشکار راه که کس آن مردم اي» :کند مي ساارش مردم به( ع) علي حضرت

  .(12) «افتد مي نشان بي بیابان در گیرد، پیش در را راهه بي راه که کس آن و آید

در دنیاى امروز . ، از دیرباز جزو موضوعات اساسى و بنیادى اسالم بوده استمعنویتموضوع 

                                                                                                                                        
 

  .
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 ةهاى چشمگیر آن، و نیز در عصدر رویکدرد دوبدار    و پیشرفت فناوريبا توسعه و رشد مهارناپذیر 

. نمایدد  گیدر مدى   چندان چشدم   هممعنویت کودکان، موضوع  سالمت معنويبشر به مسئله دین و 

هداى   اى، سدایت  هداى رایانده   اندد کده بدازى    ندوبى دریافتده   ربى نیز بههاى غ حتى نانواده هامروز

فرزندشدان را   معندوي  نیازهداى مدوارد مشدابه،   هاى اینترنتى، تلویزیون، سینما، و  سرگرمى، چت

، استوار نخواهدد  و نانواده سالمت معنوي کودککند و بنیان نانواده را اکسیرى جز  تأمین نمى

 .نمود

هر چند در تربیدت  . انسان است ابعاد زندگى  ةتاکید بر پرورش هم هاى دین اسالم از ویژگي

است  اما دستیابى به آن هدف بدزرگ در پرتدو     اسالمى پرورش ابعاد معنوى هدف اصلى و نهایى

، عالوه بر تاکید (ع) تربیتى امام رضا ةدر سیر. است شدني داشتن جسمى سالم و روانى با نشاو 

هداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیدر مدادى مدؤثر در سدالمتى مانندد      ب بر سایر ابعاد، به رعایت 

 . و عقیقه توجه ناص شده است صدقه 

، ایدن مهدم  دارند، بهتدرین دوره بدراى    ميکودک اذعان  ةجانب تکامل همه يارتقاکارشناسان 

مختلدف  هداى   تقلیدد و نیدز حدس پدذیرش آمدوزه     زیرا در این سنین حس . دوران کودکى است

نوبى آنچده را کده    ، در سطح باالیى از توانمندى قرار دارد و کودک بههاي معنوي زهموآنصوصا 

السدالم بده فرزندد ندود امدام مجتبدى        امیرالمدؤمنین علیده  . گیدرد  شود، فرا مى به او آمونته مى

پذیرش هدر بدذرى    ةقلب کودک نورس همانند زمین کاشته نشده، آماد»: فرماید السالم مى علیه

در تربیت تو شتاب کردم، پدیش از آنکده دل تدو سدخت      ،رو  از این. شیده شوداست که در آن پا

ات به چیز دیگرى مشغول گردد، تا بده اسدتقبال کارهدایى بشدتابى کده صداحبان        شود و اندیشه

 « .اند نیاز سانته اند و تو را از تالش و یافتن بى تجربه، زحمت آزمودن آن را کشیده

 ،انتخاب همسر صدالح و شایسدته   ،ها آموزشر تدریجي بودن ب، (ع) امام رضا معنوي ةسیردر 

کدودک و  ، مراقبدت از کدودک  مناسدب،   نامگذارى، هاى ایام باردارى مراقبت، رعایت آداب ازدوا 

 و نوداتکدایى بر کدودک،   نیارت والدینوي،  تشویق، احترام ، محبت، با کودک  صحبت،سالمتى

 . اي شده است در دوران کودکي تاکید ویژهمعنوي  و نيپرورش بعد عقال

ترین توجه را به کودک دارد، آیاتي که نسبت به حقو  کدودک در اسدالم وجدود     اسالم عالي

کودکان و حقو  ایشدان   راياسالم ب قالل شدن اهمیت ازدارد و نیز روایات موجود همه حکایت 

حقدوقي بدر فرزنددان ندود     ، طور که پدران و مادران  هماندارد  بیان مي( ص) رسول اکرم. دارد

شوند، فرزندان نیدز حقدوقي بدر پددر و مدادر       ت ترک آن حقو  عا  ميدارند و فرزندان در صور

والدین مسدئول  « .گردند مي پدران و مادران در صورت رعایت نکردن آن عا  فرزندان» دارند که

 از قبیدل  هداي جسدماني کدودک    نیازمندي .اند تأمین تمام نیازهاي کودک اعم از مادي و معنوي

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#1- تدریجى بودن تربیت
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ب) رعایت آداب ازدواج
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ب) رعایت آداب ازدواج
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ب) رعایت آداب ازدواج
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ب) رعایت آداب ازدواج
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#ج) مراقبتهاى ایام باردارى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#3- نامگذارى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#4- مراقبت از كودك
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#5- كودك و سلامتى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#5- كودك و سلامتى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#5- كودك و سلامتى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#5- كودك و سلامتى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#6- صحبت با كودك
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#7- محبت
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#8- احترام
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#9- تشویق
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#10- نظارت والدین
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#11- خود اتكایى
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=20991&KEYWORD=+%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#12- پرورش بعد عقلانى
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ایدن طریدق نیازهداي بددني او      پذیر است تا از مادي امکان نمو جسماني با فراهم سانتن وسایل

این رشد و نمو با تغذیه، بهداشت کافي، آب و هوا، مسکن، نواب، بازي و امثال آن، . شودتأمین 

گاه به  کودک و دعوت او به سوي کمال و فضیلت هیچ آموزش معنوياسالم در . آید به دست مي

کندد و کسداني کده تدالش      کسب هنر و کمال توصیه مدي شود  بلکه در  تنبیه و زور متوسل نمي

در  .گیرندد  ميقرار بیشتر مورد لطف و محبت  ،کنند بیشتري دارند و هنر نود را بهتر آشکار مي

هدا   آنبذرهاي سعادت و نوشبختي نهاته است که با پرورش صحیح، هر یدک از  ها  آنوجود انس

بدذرهاي   ها طیبه نواهد بود که در تعالي و کمال انسان نقش بسزایي دارد که یکي از آن ةشجر

از سعادت انسان داشتن دوستان صدالح و  » :سعادت داشتن فرزند صالح است که پیامبر فرمودند

 .«فرزند نیکوکار است

هداي   ارزش فرزند منهاي آداب اکتسابي او از جامعه، بیانگر فرهنگ و انال  و ایمدان و رفتار 

چرا که پددر و مدادر بدذر کمداالت وجدودي      . حاکم نهادینه شده بر وجود والدین و نانواده است

 ندواهیم پدرورش   مدي  گونده کده   دهندد، فرزنددان، آن   مدي  نویش را در وجود فرزندشان پدروش 

فرمودندد نداوندد   ( ص) گونه که هستیم، نواهند بود و از این رو پیامبر اعیم یابند، بلکه آن نمي

فرماید و این والدین هسدتند کده او را    مي تعال فرزند را با فطرت سالم سعادتمند به انسان عطام

بر کوشا بودن پدر و مادر و تربیدت فرزنددان   ( ص)پیامبر اکرم  .کنند ميگونه که نود هستند  آن

بررسي  براي. یدیفرزندانتان را گرامي بدارید و آنان را به آداب نیکو بیارا: ندا هو فرمود هدستور داد

اصدول تربیدت معندوي     بده  جایگاه پرورش حس معنوي در تربیت معندوي کودکدان الزم اسدت   

شدود   توجده باوري  سهم پرورش حس معنوي در گرایش به دین و مذهب و دین کودکان توجه و

 .شیمبا مطلوب داشته ةتا بهتر بتوانیم از این ابزار در جهت هدایت فرزندانمان استااد

 

  معنوي رشد مختلف مراحل

 در کده  رسدد  مدي  نیر  هب با این همه،. وجود ندارد کامل نیر اتاا در زمینة مراحل رشد معنوي 

 ارتبداو ) وافقي( نداوند با) ارتباو عمودي جهت دو در معنویت رشد بالغ افراد مانند نیز کودک

 که معتقدند برني. گیرد مي صورت والدین با ارتباو شروع ابتداي از( پیرامون و دیگران، نود با

 (.12) دارد وجود دوره سه معنویت رشد در

 تشدویق  به توجه با را «بد» و «نوب» سادهطور   به کودک که هنگامي .کودکي اولیه دوران .1

 .پذیرد مي ها تنبیه و

 انالقیدات  از بهتدري  فهدم  نوجدوان /  کدودک  که هنگامي .نوجواني و کودکي دیررس دوران .4

 .کند مي کسب
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 .پذیرد مي بدي و نوبي مورد در را جامعه نیرات، فرد که هنگامي .بلوغ دوران .3

بدولر   و ویسيسپیاژه ، لمانيآهاي اریکسون  نیریه اساس بر معنوي رشد هاي نیریه بیشددتر

 اذعدان  باید با وجود این،. شود مي آورده زیر درها  آن از قسمتي که است شده نهاده بنا مریکایيا

 ممکدن  هدا  محدیط  این درها  آن بررسي بدون ادیان و جوامع سایر با آن تطبیق امکان که داشت

 .نباشد نیر مورد اسالمي جوامع براي بسا چه و نیست

 اکثدراً  چه اگر. اند وابسته اطراف محیط به نود نیازهاي رفع براي کودکان بیشتر .دوران کودکی

 دیدن  در ولي شوند مي متولد دیني هاي ارزش یا و معنویت گونه هیچ بدون کودکان که دارند باور

 زمدان  ،زندگي اول هاي سال(. 17) دارد وجود بشر تولد ابتداي در انساني فطرت به اعتقاد اسالم

 ارتبداو  طریق از معموالً که است شخصي معنویت ابعاد و دیني توسعه و رشد براي مهمي بسیار

 4 تدا  صدار  از را دوران ایدن  ،اریکسدون (. 18) شود مي حاصل( طال کننده مراقبت یا) والدین با

 بده  طادل . داند مي کنند مي مراقبت را او که کساني از کودک اطمینان زمان و پندارد مي سالگي

 سدبب  غریبده  افدراد  حضدور  بعد هاي زمان در ولي برد مي لذت افراد حضور از و دارد اعتماد مهه

 و عشدق  از پدر  محیط به او. است مبهم« نداوند» از طال فهم مرحله این در. شود مي او هیجان

 نهاتگي دوران را دوران این(. 19) باشد همراه تنبیه با که محیطي به نه و دهد مي جواب گرمي

 حرکتدي  و حسدي  تجارب از ذهن شدن هتانباش با معنوي انگیزش و بینش. نامند مي نیز معنوي

 بدا  اطدرافش  جهدان  و ندود  از کدودک  دریافدت  ةهمد  کده  رسد مي نیر به. شود مي پوشیده فرد

 کندارش  در کده هدا   آن بده ، شدود  رفتار نوبي به کودک با اگر شاید و گیرد مي شکل او هاي حس

 نداوندد  بده  بداور  با و بیشتر اطمینان براي اي هزمین و( معنویت افقي رشد) ورزد اعتماد هستند

 ابتدداي  در اعتماد و اطمینان این ایجاد لزوم بر نامحقق از بسیاري(. معنویت عمودي رشد) شود

 ایدن  که است بدیهي. دارند تاکید نداوند به اعتقاد و او معنویت عمودي رشد براي طال زندگي

 (.18) کند مي مهیا مادر ویژه به و والدین را شرایط

 جدیدد  هداي  مهدارت  زیرا. است ارزشي با فرد که کند مي احساس افتد مي راه طال که زماني

 آوردن دسدت  به با. است گرفته فرا را کردن توالت و پوشیدن لباس، رفتن باال، دویدن، رفتن راه

 زمدان  را سدالگي  3-1 دوران اریکسدون . گویدد  مدي  «نده » ندود  والددین  بده  موارد از نیلي اراده

 دهدد  انجام را نود کارهاي که است مشتا  طال. داند مي «سفأت و شک برابر در مختاري نود»

 اینجاسدت . شدود  مي نودباوري کاهش و تاسف و تردید و شک دچار ولذا است ًناموفق اکثرا ولي

 اطرافیدان  زمدان  این در اگر. یابد باز را نودباوري تا کند مي کمک او به اطرافیان هاي واکنش که

 او. اسدت  ناصدي  چیدز  «نداوند» که آموزد مي طال، کنند صحبت محبت و احترام با نداوند از

، نکنندد  صدحبتي  ندا درمورد اطرافیان اگر. کند مي تقلید دوران این در را( نماز) مذهبي مراسم
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 ایدن  در کده  اسدت  بددیهي . (19) شود نمي ایجاد نداوند با ارتباو در احساس گونه هیچ طال در

 بدین  او. نددارد  الیدزال  ذات و مدافو   قددرت  عندوان  به نداوند از برداشتي گونه هیچ طال زمان

یدک   صدورت  هبد  نداوندد  او ذهن در بسا چه. گذارد مي تااوت است طبیعي فو  آنچه و واقعیات

 باورهداي  ندانواده  در اگدر  که معتقدند برني(. 41) نماید جلوه داشتني دوست فرد یک حامي و

 طراحدي  را «مدافو   قددرت » از وجهي یک نود براي طال، باشد نداشته وجود معنوي/ مذهبي

 دو هر رشد بر زمان این در مطلوب هاي مشاوره و ها راهنمایي، توجه، عشق، محبت لةارا. کند مي

 .کند مي کمک معنوي سالمت افقي و عمودي ةجنب

 کندد  تاکدر  که آموزد مي کودک، است سالگي 7-2 بین که دوران این در .دوران قبل از مدرسه

. دارد را ندود  منطدق  کدودک  اگرچده ، نباشدد  منطقي و مند روش است ممکن او کردن فکر ولي

 ایدن  در. اسدت  غافدل  موضوع یک زوایاي سایر از و شود مي متمرکز قسمت یک در اکثراً کودک

 اسدت  ممکدن « نداوندد » از او برداشدت . دهدد  نميتمیز  واقعیت غیر چیزهاي از را تیواقع زمان

 در، دارندد  ندود  گاتدار  و تاکدر  در بدالغ  افراد که هایي محدودیت زیرا باشد بالغ افراد از متااوت

. اسدت  والددین  دیندي  رفتارهداي  نمداي  آینده  دوران ایدن  در مذهبي رشد. نیست موجود کودک

 دوران این. دهد مي قرار تاثیر تحت راها  آن سخت دیني هاي فعالیت و مذهبي مراسم، ها داستان

 محسوسدات  از انباشدته  ذهن ةغلب اثر بر که معنوي بینش. نامند مي نیز معنوي آشکاري ةدور را

 و آیدد  مدي  فدرو  تخدیالت  سدطح  در مبددل  صورتي به و آورد مي بر سر تدری  به، بود شده پنهان

 تمداس  والددین  از غیدر  دیگدري  افراد با مدرسه رفتن شروع با. کند مي رشد کودک تخیل قدرت

 و دارد وجداني رشد کودک دوران این در. بگذارد تاثیر او باورهاي بر تواند مي که کند مي حاصل

 در. کندد  تنیبده  و تشویق تواند مي که نداوندي. کند مي فهم برتر قدرت یک عنوان به را نداوند

 آور زیدان ...(  و کند مي تنیبه نداوند کني چنان اگر مثالً) نداوند، ترساندن کودک از دوران این

 .بود نواهد

 و گیدرد  مدي  صدورت  بیشدتري  فکدري  تکامدل  کدودک  14-2 سدنین  بدین  .دوران آخر کودکی

 در فعدال  شرکت کودک، شود انجام مناسبي تربیت اگر(. 41) گیرد مي فرا را منطقي هاي مهارت

 شود مي متوجه کودک اینجا در. دهد مي انجام را دیگران با صحیح ارتباو و معنوي/ مذهبي امور

 اگدر . بودندد  کرده عرضه او به جامعه و والدین که استالیتناهي  قدرت  همان حقیقتاً نداوند که

 از .کندد  مدي  رد و داند مي «غلط» را آن، شود مواجه، بود آمونته کهها  آن نالف، انحرافي ةنکت اب

 چده  نداوندد  بداندد  کده  است مشتا  نیلي، هاست مهارت دنبال به طال، سنین این در که آنجا

 (.44) ؟دهد مي انجام چگونه و؟ دهد مي انجام

 جهدان  تواندد  مدي  نوجدوان . شدود  مدي  نامیدده  معنوي آمادگي ، دوراندوران این .دوران نوجوانی
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 مدورد  در آنچده  بدا  تعارضات و ها قدرت مورد در طغیان با که است اي  دوره. کند درک را معنوي

، کنندد  مي آزمون را نود هاي محدودیت نوجوانان. است همراه، بود کرده کسب ها ارزش و باورها

 دوسدتان  و رفقا. کنند ایجاد نود از اي جداگانه تصویر ندا مایل و، دارند والدین از جدایي بر سعي

 دوران ایدن  در. بنمایانند را او معنوي رشد جهت توانند مي و هستند مهم بسیار مرحله این در او

 شددت  به را نوجوان فکر زندگي ،آینده اهداف و نویش زندگي معناي، نود ماهیت در تعارضات

 جهدان  و نداوندد  مدورد  در حقایقي ،آمونته ندا مورد در قبالً آنچه از نوجوان. کند مي مشغول

 انگیدز بر پرسدش طدور    به ،اند گاتهها  آن والدین که مطالبي برني به و پذیرد مي را نود پیرامون

 (.43) کند مي نگاه

 و بریدزد  دور را ندود  والدین هاي ارزش که نواهد مي جوان، دارد وجود تضاد ،دوران این در

 کده  اسدت  اي مرحلده  ایدن . دهد رشد را گروهي هاي ارزش و رفتارها نود همساالن با است مایل

 دیگدران  کده  حدالي  در، گذارند مي کنار را نود والدین مذهبي باورهاي و عقاید، جوانان از بعضي

 بسدیار  دارندد  ندود  سداالن  هدم  بدا  گروهي هاي فعالیت آن در که را مذهبي یافته سازمان مراسم

 در کده  باشدد  يجواندان  بدراي  مناسدبي  موقعیدت  تواندد  ميمراسم،  این. یابند مي گیرنده و جذاب

 (.42) است نداشته وجود معنوي/ مذهبي باورهايها  آن نانواده

 ملد عال، برنوردارندد  معندوي  سدالمت  بداالي  کیایدت  از کده  جوانداني ، هدا  غربي مطالعات در

 انجدام  کمتدر  را جدواني  دوران نطدر  پدر  رفتارهاي و دهند مي نشان سایرین از کمتر را افسردگي

 کمتدر  که جواناني از بیشتر سالمت يارتقا با مرتبط رفتارهاي به افراد این. (42 و 42) دهند مي

 .(47) کنند مي اقدام، هستند مذهبي

 

 گيري نتيجه
 اسدت و  ضدرورت  یک فرزند معنوي بومي و منابع غني اسالمي، تربیت هاي غیر با توجه به یافته

 بده  بیشدتر  و آورند نمي حساب به نویش وظایف از را نود نوجوانان و کودکان تربیت که کساني

 بده  بخشدیدن  عمدق . باشدند  هدا  تدوجهي  بدي  ایدن  پیامدهاي منتیر باید پردازند، مي ةروزمر امور

 دارد  مي مصون اجتماعي و انالقي هاي آسیب از را آنان نوجوانان، و کودکان در دیني هاي آموزه

 شددن  دروني و است انالقي و دیني تربیت نداشتن از ناشي افراد هاي شرارت از بسیاري که چرا

 والدین. باشند داشته بیشتري مقاومت انحرافات این برابر در آنان شود مي باع  دیني هاي ارزش

 سدازند،  نهادینده  آنان در را امر این و کنند آشنا دیني معارف با را کودکان بخواهند اگر مربیان و

 بدا  تربیدت  و تعلدیم  آغداز  اسدالمي  تربیتي نیام در. کنند شروع نوجواني و کودکي سنین از باید

 پرثمدر  درندت  .دارد اي ویدژه  جایگاه تربیتي  صحیح هاي شیوه بررسي و شناسي روش از استااده
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 اجدرا  بده  درست و صحیح هاي شیوه قالب در تربیتي هاي نیریه که نشیند مي بار به آنگاه تربیت

 مدؤثرترین  گدویي   قصده  روش و بخشدي  بصدیرت  تشدویق،  ،محبدت  الگوآفریني، هاي روش .آید در

ریزي دقیدق و   هستند که با در نیر گرفتن مراحل مختلف رشد معنوي و برنامه قرآني هاي روش

 یداري  نوجواندان  و کودکدان  در دیندي  هداي  آمدوزه  کردن دروني در را مربیان و والدینمنسجم، 

 .دهند مي
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 معنویت و فعالیت بدنی. 3

 مقدمه

 يشتر زماان يورزش ب. است (Sport)متفاوت از ورزش اي  واژه (Physical Activity) يت بدنيفعال

 از افاراد مرباو    ينظر باشاد و لا ا باه هاروه  ا ا      و مسابقه مد يکاربرد دارد که هدف قهرمان

همگان کااربرد دارد و   يکه برا استاي  واژه يت بدنيکه فعال يت ندارد، در حاليشود و عموم مي

 .ندريبدن دره تکه در آن عضالشود  ميانسان هاي  تيفعال يشامل تمام

مزمن شنا ته شده و مطالعاات   هاي بيماريکننده از  يريشگياز عوامل پ يکي يت بدنيفعال

  بيمااري  ي طار بارا  بازدارندة ک عامل يت آن به عنوان ياز اهم ير حاکيا هاي  متعدد در سال

داشته باشند  يتين فعاليافراد از زمان تولد حتماً چن يد بر آن است که تمامياکتو ية ل ا . است

 . دشو يريجلوه ها بيماريتا به کمک آن از بروز 

ت آن در يت آن، وضاع يا ، اهميت بادن يا ف مرباو  باه فعال  يل آمده است به تعاريآنچه در ذ

ت نظار اساالد در   يا و در نها يو  ارج يلقات دا يج تحقيدر معرض  طر، نتاهاي  جامعه، هروه

 . پردازد مي مورد آن

 

 آوري اطالعات روش جمع
 ةکلما  يباا جسات و  و ران يا ا يملا  ةبا مراجعه به کتابخانو  با بررسي متون مختلف اعم از چاپي

و هوهال   SID.irاعام از   يفارسا هااي   هاه ، و منابع الکترونيکي در وبيت و سالمت معنويمعنو

از  يريشگي، عوامل  طر، پيت بدني، فعاليت، سالمت معنويمعنوهاي  کلمه وي جستبا  يفارس

اعام از   يسا يک انگليا و در مناابع الکترون  يت زماان يساالمت و بادون محادود    ي، ارتقاا يماريب

Pubmed.com  ،Google Scholar از  يسي، و منابع انگلSID.ir  مختلاف  هااي   با اساتفاده از واژه

Spirituality  ،Spiritual Health  ،Risk factor  ،disease prevention  ، Health promotion ،

physical activity موضوعات مختلف  يت منابع، تماميل محدوديبه دل يت زمانيو بدون محدود

مناابع   يدر موارد يکليدي متعدد  ورت هرفت و حتهاي  ژه سالمت معنوي که با جست وي وا

در ميان مطالب مختلاف باه   . شتر جست و شديبه منابع ب يابي دست ياستفاده شده در متون برا

د يا با ،البته .ديني اسالد باشدهاي  مواردي استناد شد که داراي منابع قوي و نيز مطابق با آموزه

و چاه در   يت چاه در مناابع فارسا   يا و معنو يت بادن يا فعالهااي   ب واژهيمت کر شد که در ترک

 .نشد ييشناسا يمنبعچ ين نوشتار هيه ايدر زمان ته يسيانگل
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 تعریف فعالیت بدنی
له عضالت اسکلت  ورت هرفته و يکه به وسشود  هفته مي يبه هر نوع حرکات بدن يت بدنيفعال

 (.1)شود  ي ميباعث  رف انرژ

 56-18افراد  ياز براين مورد يت بدنيزان فعاليبهداشت در  صوص م يه سازمان جهانيتو 

د در يشاد  يت بادن يقه فعاليدق 56ا يمتوسط در هفته و  ينت بديقه فعاليدق 162سال، حداقل 

ت يا ناات تقو يتمر ،نيهمچنا . د اسات يمتوساط و شاد  هاي  تيمتعادل از فعال يبيا ترکيهفته و 

ا چناد روز در  يا کند به تعداد دو  مي ريبزرگ بدن را درههاي  چهيکه هروه ماهها  چهيکننده ماه

 .(9)د د ان اد شويز بايهفته ن

 

 شیوع فعالیت بدنیاهمیت و 

رحال تحارک  ه به. در جهان است ها بيماري ين عامل  طر برايبه عنوان چهارمنداشتن تحرک 

 يقلبا  هااي  بيمااري % 02باا  ينه و کولاون و تقر يسرطان س% 96-91باً يتقر يعلت ا لنداشتن 

 .است يعروق

 يقلبا  يماار يو منظم در بزرهساانن باعاث کااهط  طار فشاار ون، ب      يکاف يت بدنيفعال

ساالمت   ،نيهمچنا . شاود  ماي  يهافسارد  و نه و کولون،يابت، سرطان سي، دي، حمله قلبيعروق

و تعاادل   يصارف انارژ  من کننده مهام در  ييک تعيبخشد و  مي استخوان و عملکرد آن را بهبود

از اي  باعث فعال شا ن م موعاه   يبدنهاي  تيفعال ،همچنين .(1) شود مي و وزن يمصرف يکالر

. (0)د داشته باش يتواند نقط حفاظت مي شود که مي در بدن يکيمونولوژيو ا يمونهورهاي  پاسخ

مشااهده   يار قويبس يهمراه BMIو  WHRهاي  با استفاده از شا ص يو چاق يت بدنين فعاليب

 .(4) شده است

. شاود  ماي  و آرتاروز  ياست کاه باعاث چااق    ياز عوامل  طر ا ل يکي يت بدنيفعال نداشتن

د ر داريافتاد تاا    ماي  اتفاا   يط افراد که در طول دوران زندهيمقدار افزا بر يبدنت يزان فعاليم

(6). 

ه يطالعات اولم. ندا يچاق يدمياپ ين عوامل  طر برايتر مهم يتحرک و کم ياد کالريافت زيدر

ن يبا  يز ارتباا  معکوسا  يا و ن يبا چااق ( رفتار نشتن) يتحرک ن کميبر ارتبا  ب يمبن يمستندات

از اضاافه   يريشگيار مهم در پيک عامل بسي يت بدنياست و فعال يچاق و يت بدنيفعالعادت به 

ماداود باعاث    يت بادن يا ساله نشان داده شد فعال 02 يريگيک مطالعه با پيراً در يا . است وزن

و  يکا يژنتاي  ناه يعوامال زم  يوقتا  يشود حتا  مي تر شدن دور کمر کاهط اضافه وزن و کوچک

 (.5)د کنترل شدن يطيمح
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، يمنا يبهباود ا  ،يقلبا  يماار يبار ب  يو سالمندان نشان داده است که ا ر مثبتا  يت بدنيفعال

بار کااهط    يا ر کامالً مثبتا  يت بدنيفعال ،نيهمچن. دارد آنان يت شنا تيسالمت روان و وضع

و  يمنا يعملکرد ابر ، يت بدنيتوان مشخص نمود که چه نوع فعال ي ميحت. دارد هي انات روحي

 (.5)د دار يشتريا ر ب يهروه سنن يا يهورمون

ماران مبتال به سرطان در طول درماان کماک کناد تاا عاوارض      يتواند به ب ي ميت بدنيفعال

مطالعاات متعادد نشاان داده اسات کاه       .اباد يط يافازا  يت زناده يا فيافتاه و ک يکاهط  يجانب

 (.8) است مداود يت بدنيکننده مهم در فعال ييشگويدو پ يبخش و ل ت ي ودکارآمد

% 42دهاد کاه    مي ران نشانير در ايواه ريغ هاي بيماريعوامل  طر  يج سه دوره بررسينتا

ن ساه  يا يدر حد کم دارند و در ط يت بدنيفعال( زنان% 5/48مردان و  5/01) يرانيبزرهسانن ا

از آن اا کاه عادد    . اناد  اشاته دن يت بدنيچ نوع فعاليه يرانيبزرهسانن ا% 16باً يدوره مطالعه تقر

ع يط سار ياز افازا  يريشاگ يپ يج اسات و بارا  يا ران  صو اا در زناان بزرهساال را   يدر ا تحرک

 اورت   يشاتر يد بيتاک يت بدنيفعال ينزد است بر رو يعروق يابت و قلبيمانند د هايي بيماري

 (.2)د ريه

 ين، سابک زناده  يناو  يهاا  يورا، اساتفاده از فنا  يپرکاالر  يط مصرف غ اهايل افزايدل  به

ه در يا اول يبهداشتهاي  مراقبتهاي  تيلوواز ا يکي يت بدنيفعال يبان، ارتقان يتحرک در سن کم

% 82در حال حاضر حادود  (. 12) افته استي در حال توسعه و توسعه يهروه جوانان در کشورها

 (.11)د ت در روز ندارنيقه فعاليدق 52در حدود يعني د و متوسط يشد يت بدنينوجوانان فعال

 يبود که حااک % 52در نوجوانان حدود  يت بدنيفعال 9212در سال اي  مطالعه يران طيدر ا

 (.19)ت اس ين هروه سنيدر ا يت بدنياز کمبود فعال

 يدر جهان است باه طاور   يگريد ةشتر از هر منطقي، بيترانه شرقيدر منطقه مد يتحرک کم

 بار . ناد ا فعاال  ريا غ يکيزين منطقه از نظر فياز زنان ا يميبا نيک سود مردان و تقريط از يکه ب

د يا باا تاک  ييو روستا يدر مناطق شهر يتحرک يوع بيبهداشت ش ياساس هزارش سازمان جهان

ساال باه    54-16 يدر هاروه سان   يرانا ين زنان و ماردان ا ياوقات فراغت ب يت بدنيبر ان اد فعال

از مطالعاات   يبر ا  .بوده است% 6/55 يسن ةو در م موع در همان رد% 0/55 و% 8/68 بيترت

 يطباق آمارهاا  . اناد  ن مقدار هازارش نماوده  يط از ايرا ب يتحرک زان کميران، مي اد شده در اان

 (.9)د تر هستن تحرک ران، زنان نسبت به مردان کمين ايجهان و همچن

دهناد   شود مطالعات مختلف در ايران نتايج متعددي را نشان ماي  هونه که مالحظه مي همان

ايراناي اشااره شاده اسات و ضارورت دارد ايان        ةدر جامع تحرکي ه کمبکه البته در همه موارد 

 .نظر قرار هيرد موضوع به عنوان يک عامل  طر مد
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 فعالیت بدنیفواید و اهداف 
 شود يم بهتر ت کردنيفعالي مدت از پس ،يتنفس حرکات و قلب ضربان نظم. 

 رسد يم بدن بهي شتريب ژنياکس و شود يم شتريب ها هير طيهن ا. 

 کند يم استفاده  وديي غ ا مواد از بهتر بدن کردن، تيفعال ا ر رب. 

 رديه ينمو بهتر ان اد م و رشد بدن،ي ها بافت به شتريب و بهتر ژنياکس ورود با. 

 شود يم بهتر ج ب و دفع ةقو. 

 ي ريجلاوه ي ناههاان ي تنگا و  تانفس،  و قلاب  نضاربا  شدن اديز ،ي ستگ آمدن وجود  هب از

 .دشو يم

 رديه يم  ورت تر عيسر  ون انيجر. 

 مباتال ي عروقا  عاتيضا به کمتر شخص فعال و رود يم طيپ فراواني شاداب با روزانهي کارها 

 .کند يم يريجلوه يقلب يها شود و از سکته يم

 

 و اسالم یت بدنیفعال

کاه انساان را در راه    يهر عملا  ين الهين ديرا در ايز. نگرد يده احتراد مياسالد به ورزشکار به د

اهر ما غرض از  لقت انسان را قارب   ،نيبنابرا .د ارزشمند  واهد بودينما ياريدن به کمال يرس

توجاه   يانساان  ين هدف عاليدن به اير ورزش در رسينقط و تأ  به ديم بايبه  داوند متعال بدان

 .داشته باشيم

همچون جهااد در راه  ادا و روزه را    يتوان عبادات يرومند مين و سالم يا بدون داشتن بدنيآ

 يو حتا  يف الهيبه تکالبهتر تواند  يا اهر بدن انسان با ورزش سالم شود نميان اد داد؟آ يبه  وب

 .بارد  يدر اسالد پا ورزش  يارزشمند توان به مي مواردن ي؟ با توجه به همروزمره برسد يکارها

 ياريمطالعاات بسا   .اسات و سودبخط آن  وب  به دليل آ ارد دارد ياهر اسالد به امر ورزش تاک

و  ها بيمارياز عوامل  طر  يريشگيدر پ يت بدنيت فعاليز به اهمين يو پزشک يدر علود بهداشت

 .ده استکرمختلف اشاره  هاي بيماريابتال به 

در قارآن   يرومناد يکاه از پشاتوانه ن   اسات اسالد  يتيمهم تربهاي  از نظاد يکي يت بدنيترب

اکان در قبل و بعد از ين ياجتماع يزنده يچنان که ر دادها. است بر وردارم و سنت پاک يکر

اسات و هماواره از    يع ورزشا ين آکناده از وقاا  يراشاد  ي لفا ةو در دور( ص)بعثت رسول  دا 

مسالمانان باه    يدلبساتگ . ن بر وردار باوده اسات  يد يان و علمايشوايد مردد و پييأت و تيحما

 يط شاده در اساالد اسات و حتا    يده و ساتا يپساند هاي  تياز فعال يو اسب سوار يربازيشمش

باه   يخ تمادن اساالم  ياز  حابه و علما و فقها در طول تاار  يز بر يو  لفا و ن( ص)رسول  دا 
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 . پردا تند ها مي انواع ورزش

ن ياي کردناد و ناه تنهاا تع    مي شرکت ينکه  ود آن حضرت، در مسابقه اسب دوانيتر ا جالب

 ز  ود باه عهاده  يز برندهان مسابقه را نيز دانسته، بلکه هاه مخارج جواين مورد جايزه را در ايجا

فرمودند حق  مي نمودند و مي و شنا سفارش يراندازيتهاي  در مورد ورزش ،نيهمچن. هرفتند مي

او را تنها  يآموزش دهد و روز يراندازيفرزند بر پدرش آن است که به او نوشتن، شنا کردن، و ت

 .ندکه يه تهزياز راه حالل و پاک

را نگرش يزاست  ار مو ريبسها   انواده يت زندهيفيدر بهبود ک يت بدنيرسد فعال مي به نظر

ا يا ت و يا ، ظرفشاود  فشارهاي روحاي ماي  سبب کاهط . شود مي شترينسبت به  ود و  انواده ب

را  يو روانا  يجسام  ييکناد، تواناا   ماي  بهتار  را شود، کمک به  اواب  مي شتري انواده ب ةحو ل

 يبساتر مناساب بارا    يت بادن يا فعال ،نيبناابرا . ز باشاد يبخط ن تواند ل ت مي دهد، و مي طيافزا

ک بر بدن انساان داشاته، بار    يولوژيزيو ف يکيزيرات فيکه تا نيسالمت  انواده است و عالوه بر ا

 .(10)د ه ار مي ر مطلوبي انواده تا  يت اجتماعيروح و روان و شخص

بادن ماا باا تمااد     .  اود باشاند   يو معناو  ي، روانا يجسمد مراقب سالمت يروان اسالد بايپ

قارار   يا فراموشا يد مورد آزار و يار ما قرار دارد و نبايک امانت در ا تيط به عنوان يها يدهيچيپ

باشند، اول  بح شاروع باه    ينمود تا کار کنند، پرانرژ مي هيروانط تو يامبر اسالد به پيپ. رديه

 .دنداشتن بدن سالم نزد است ان اد ده يکه برارا کار کنند و همه آنچه 

هار مقادار کاه    ( 52 ةيا آ ،سوره انفاال ) ه يز آيم نيدر قران کر

ساوره  : )د يو قدرت کسب کن ييد در برابر دشمنان توانايتوان يم

 ي، حااک ده استيوسعت بخش يالوت را از نظر علم و قدرت بدن داوند حضرت ط( 945 ةيآ ةبقر

گااه علام   ين باا جا يرا کناار و قار   يجسم يو قوا يرومنديات فو  ني داوند در آاز آن است که 

جهات کساب داناط،     يو آمااده  ين کمال جسام يارتبا  ب يا از نظر قرآن نوعيهو. استآورده 

 . نط، حکومت و قضاوت وجود دارديب

ف، بهتار و  يرومناد باشاد از ماومن ضاع    يو ن يکاه قاو   يمومن: نديفرما يم( ص) امبر اکرديپ

اسات کاه    يکسا  يبرا ي وشبخت: نديفرما يمنيز  (ص)امبر اکرديپ .(10) تر است يدوست داشتن

 . (14)ت اس يتوانا و قو يبدن يکند و دارا ين ميرفته و در آمدش او را تامين اسالد را پ يد

 

 يریگ جهینت
 يتحارک بادن  موضاوع  ر باه  يا ا هااي   دهد که هرچه جهان علم در ساال  مي نشانن مختصر يا

شرو اساالد  يدهاه پيکرده است، اما د ي طر معرفباز دارندة ک عامل يپردا ته و آن را به عنوان 
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. نماوده اسات   ماي  قيتشاو  يروان  ود را به داشتن تحارک بادن  يط، پيپها  از قرن يريشگيبه پ

ت يا و معنو يت بادن يا ن فعاليدر مورد ارتباا  با   يمستندات علمتوان  يهرچه در حال حاضر نم

تواناد   مي هين تو يبدون شک، ا يابعاد انسان ين اسالد در تماميبودن د يافت با توجه به مترقي

از آن ا کاه  . ز مو ر باشدين يانسان بلکه در بعد معنو يو اجتماع يو روان ينه تنها در ابعاد جسم

 يماار ير بطا از عوامال    يريشاگ يو  صو اً نقاط آن در پ  يونه سالمت معنيمطالعات در زم

اشااره   يساتند علما  متوان باه   ي نميت بدنيگر در ارتبا  آن با فعاليو از طرف د است ار کميبس

را روشان   ةناشانا ت  يايا و زوا بپردازناد نه، باه مطالعاه   ين زميکرد، ضرورت دارد، محققان در ا

 . سازند
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 يه و سالمت معنويتغذ. 4

 مقدمه
 ج ن،يالواعظ روضه) است، کرده ادي «ناشناخته و پنهان نعمت» به سالمت اسالم از يامبرگراميپ

 ساالم  جان و جسم از يبرخوردار خدا، يبندگ و يزندگ آرامش عوامل از يکي رايز( 276 ص ،6

 مشاتر   شاه ير. سات شمرده شاده ا  واجب و الزم نفس حفظ و يتندرست حفظ رو، نيا از است

 يو معناو  يم سالمت جسميمفاه ارتباط گر انيب سالمت، و اسالم نيمب نيد نيعناو در «سلم»

 در باار  ۳۳ گار، يد کلمات با بيترک در اي و منفرد صورت به ت،يعاف معناى در «سالم» واژه. است

: اسات  ودهفرما  مائاده  ساوره  ۶2 هيآ در متعال خداوند نمونه، براى. است شده تکرار ميکر قرآن

«

 ساالمت  هاى  راه به[ کتاب] آن وسيله به کند پيروى او خشنودى از را که هر خدا ؛

 باه  و بارد  ما   بيارون  روشاناي   سوى به ها تاريکي از را آنان خويش توفيق به و شود  يم رهنمون

 .(۶) «کند يم هدايتشان راست راه 

به عنوان رکن  يالديم ۶979در سال  يتوسط سازمان بهداشت جهان يمفهوم سالمت معنو

داوناد در  افتن باا خ يا ت همان نسبت ي، معنويانيوح يها در آموزه. ديچهارم سالمت مطرح گرد

رش، احساساات مببات، حسان    ياز حس پذ يبه برخوردار يسالمت معنو. شه و رفتار استياند

ک يا  يشاود کاه طا    يما  گران و خود اطاالق يک قدرت حاکم برتر، دياخالق و ارتباط مببت با 

از سالمت  يبرخوردار. ديآ يحاصل م يامديو پ ي، کنشي، عاطفيا و هماهنگ شناختيند پويفرآ

امات شامرده   يه نجاات انساان در روز ق  يم تنهاا سارما  ير قارآن قلاب سال   يا ه تعبا با يو  يمعنو

 . (6) شود يم

 يقلبا  يهاا يمارير مانناد ب يا رواگيغ يها يمارياز ب ياريامروزه مشخص شده است که بار بس

و  يريشگيها عوامل خطر قابل پ يمارين بيد است که ايرو به تزا 6ابت نوع ي، سرطان و ديعروق

سالم  هايي انسانازمند يو مطلوب ن يمتعال ي جامعه. (۳) ه نامناسب دارنديغذاز جمله ت يمشترک

شاه اوسات و ناوع    يباه طارز فکار و اند     يت انسانيارزش و شخص. باشد يم يتيدر تمام ابعاد ترب

کناد   يم عقل سالم به انسان حکم. دهد يم به انسان يسازد و ارزش ذات يم ه است که آن رايتغذ

ه خود کاه  ين ارزش واال را حفظ کند تا بتواند به اهداف عاليب ايپا  و ط يکه با مصرف غذاها

از  يمناد  افاراد جامعاه بهاره    يو روان يسالمت جسم يربناين زياست، برسد؛ بنابرا يمقام بندگ

است، اگر تنوع و  يعيکامال طب يه اگرچه امريدر واقع، تغذ. (2)زه است يسالم و پاک ييمواد غذا

هاا   ساال  يپژوهشاگران طا  . باروز خواهاد کارد    يا هيتغذ يها نشود، اختاللت يتعادل در آن رعا

از  يريشاگ يدر پ يتر تواند راه بهتر و به صرفه يم ۀ سالم و مناسبيکه تغذاند  مطالعه نشان داده
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 يۀ قرآنا يا انگر آن است که در تغذيب يات قرآنيتدبر در آ. (۳)سالمت باشد  يها و برقرار يماريب

نکه انسان بداند که يه و ايمراقبت از تغذ. طور گسترده توجه شده است به ت در سالمتيبه معنو

د يا زان و چگوناه با يا ز به خوردن باشد، چاه م ينکه اگر جايد بخورد و ايد بخورد و چه نبايچه با

 يو باه دنباال آن آالم روحا    يجسام  يها يمارياز ابتال به انواع ب يريشگيخورده شود، موجب پ

ت يريماد  يالزم بارا  يهاا  يکساب شاناخت و آگااه    ير تالش برايدر مس ديبا ها انسان. شود يم

ب يا ن توجهاات ناا ر بار ترغ   يا ، ايطور کل به. (6)رند يقرار گ يدن به تندرستيۀ سالم و رسيتغذ

رتب بر آن تو آثار م يو معنو يگوناگون ماد يها مورد مصرف از جنبه يشه در غذايانسان به اند

ت يريمهام در ماد   ياز راهکارها يکيقت يدر حق. است يو اخرو يوي، دنياز جمله ابعاد اجتماع

 .(2)است  يبا تفکر و اعتقادات معنو يماد يه، هدفمند کردن زندگيسالمت تغذ

انجاام شاده در    يا و کتابخاناه  يبار مطالعاات پژوهشا    ين نوشتار، مروريهدف از ا ،نيبنابرا

 .ۀ سالم استيت با تغذين و معنوينه ارتباط ديزم

 

 اطالعات يآور روش جمع

 Pubmed, Googleمختلف شاامل   ياطالعات يها گاهيمقاالت مرتبط با موضوع مطالعه در پا

Scholar, Iran Medex, Magiran   و  "هيا تغذ" يهاا  د واژهيا ن جساتجو باا کل  يا ا. جساتجو شاد

 يت زماان ي، باا مدادود   ”Nutrition AND Spiritual“و  يمقاالت فارسا  يبرا "يسالمت معنو"

از جستجو به  يسيمقالۀ انگل 26و  يمقالۀ فارس 2در مجموع . تا کنون، انجام گرفت 6002سال 

ن مبدث، از مقاالت مارتبط، باا   ينگارش ا يبرا. ده و عنوان مقاالت مطالعه شديدست آمد و چک

مقالاۀ   ۶و  يمقالاۀ پژوهشا   2و  يبه زبان فارسا  يمقالۀ مرور  2 يعنيت و با ارجاعات باال يفيک

 .  استفاده شد يسيانگل به زبان يمرور

 

 سالم يا هيتغذ يت و رفتارهاينه ارتباط معنويبر مطالعات انجام شده در زم يمرور

را  ييد دارند و تماام رفتارهاا  يکأه خود تيت هر فرد بر مراقبت و تغذيتمام مذاهب بر مسئول

رناد   يۀ ساالم دربرگ يا تغذ. اناد  کارده  يماذاهب نها   يشود از سو يم که به صدمه به بدن منجر

شور  يها وعده اني، مصرف کم و متعادل از ميها، ماه وهيها، م يبر، سبزياز منابع ف يافت کافيدر

از  يرويا ساالم شاامل پ   يا هيا تغذ يرفتارهاا . هاا اسات   يشده و چرب يفراور ين، غذاهايريو ش

از مجماوع مطالعاات   . باشاد  يه شده از جمله مصرف مکرر صبدانه ما يتوص يا هيتغذ يراهنماها

 /ن ماذهب يبا  يۀ سالم، اکبار مطالعاات ارتبااط مببتا    يت و تغذيام شده درمورد ارتباط معنوانج

ه يا ت تغذيا فيداشاتند، از ک  يت باالتريکه مذهب و معنو ياند؛ افراد افتهيه سالم يت و تغذيمعنو
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 . (2) برخوردار بودند يباالتر

 سترول خون نشاان زان کليت با ميمعنو /مجموع مطالعات انجام شده در مورد ارتباط مذهب

( مطالعه ۶6)داشتند  ين ترييزان کلسترول خون پايت باالتر، ميمعنو/دهد که افراد با مذهب يم

 .(2) ت با کلسترول خون نشان دادنديمعنو /ن مذهبيرا ب يو تنها سه مطالعه ارتباط مببت

، پان  مطالعاه   يکاهش کلسترول خاون هماراه باا مداخلاه معناو      يدر پاسخ به مداخله برا

ش کلساترول را در  ين مداخلاه افازا  يا ک مطالعه در پاسخ به ايکاهش کلسترول را نشان دادند، 

 . (2) نشان داد يکيمکز ييکايمردان آمر

ت، در يا معنو /و مذهب يه توده بدنيا نماين وزن يمطالعه انجام شده در مورد ارتباط ب ۳2از 

در ارتباط بود  يت با وزن باالتريومعن /ن صورت که مذهبيده شد؛ بديد ياکبر آنها ارتباط مببت

 يت و اعتقاادات ماذهب  يا اغلب افراد با معنو. را نشان دادند يارتباط معکوس يو مطالعات معدود

 ن رفتار اغلاب موجاب  يکنند؛ ا يم از آن را مصرف يشتريزان بيه سالم دارند که ميل به تغذيتما

 .(2)باشند  يچاق يبرا يباالتردرمعرض خطر  يت و اعتقادات مذهبيشود که افراد با معنو يم

. ده شاد يا د Buddhistsو  Amish, Jews يگروههاا  يوزن کمتر در افراد با اعتقادات ماذهب 

 ي، وزن کمتار در گروههاا  ين در پاسخ به مداخالت کاهش وزن همراه با مداخلاه معناو  يهمچن

وزن کااهش   يهاا  دهاد برناماه   يما  ده شد کاه نشاان  يالت باالتر ديد پوست با سن و تدصيسف

 .(2) باشد يم موثر و کارآمد يدر حوامع مذهب يو معنو ياعتقادات مذهب يبرمبنا

ت به عناوان  ينشان داد که معنو ييقايآفر ييکاينوجوانان پسر آمر يمطالعه انجام شده بر رو

و عوامل  يکاهش خطر چاق يارتقاء سالمت برا يو تالش برا يک عامل مهم در آموزش سالمتي

ت وزن يريباا ماد   يت ارتباط قوين مطالعه نشان داد که معنويا يها افتهي. باشد يم وابسته به آن

 يهاا  يماار يو ب يموجب کاهش خطر چاق يک عامل مدافظتين نوجوانان دارد و به عنوان يدر ا

 .(2)گردد  يم مزمن وابسته به آن

ت يا ه و فعاليا ور  شاامل آماوزش تغذ  يوين کم درآمد نيابت در ساکنياز د يريشگيبرنامه پ

ن يا ساالم نشاان داد کاه ا    يوه زندگيق به شيتشو يکتاب مقدس برا يها همراه با آموزش يبدن

ب کاه بهباود   يا ن ترتيابت موفق بوده است، باد ياز د يريشگيو پ يکاهش چاق ينوع مداخله برا

 .(7)ده شد يمطالعه در گروه مداخله د يسه با ابتدايرفتارها و عملکرد در مقا

 يارتقاا  يت و رفتارهاا يا ن نماره در  معنو يبا  يخانه ارتباط مببتن، در زنان بدون يهمچن

 .(2)ت استرس، داشت يري، روابط سالم و مديت بدنيۀ سالم، فعاليسالمت شامل تغذ

د يا کأت يسالمت يرفتارها يدر ارتقا يآنشل و همکاران در مقالۀ خود به نقش رهبران مذهب

ه مناساب و ساالم را باا    ي، تغذيسالمت يها اميتوانند پ ين رهبران ميب که اين ترتياند؛ بد داشته
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 . (9)روان خود انتقال دهند يح به پيسالم و صد يوه زندگياز به شيد بر نيکأت

 

 ارتباط سالمت معنوي و تغذيه از ديدگاه اسالم

هادف  . کند تا آن غذا مانع از رشد و کمال او نشاود  يانسان را کنترل م يمصرف ياسالم نوع غذا

دن باه  يکمال و سعادت است و رس يبه سو ها انسانت يو هدا يت معنويرآن ترباز نزول ق ياصل

قرآن به سالمت جسم که مقدمۀ ساالمت روح  . ازمند پرورش روح و سالمت جسم استيکمال ن

ل يا ن يبرخوردار است و بارا  ييگاه بااليه از جاين نگاه سالمت تغذياست توجه کامل دارد و در ا

 يرا در نبود ساالمت يعبور شود، ز يديتوح ينيب و جهان يرگاه معنوبه آن ضرورت دارد تا از گذ

ک يا رومند از نظر قرآن يداشتن تن سالم و جسم سالم و ن. ماند يروح باز م ير تعالياز مس انسان

ناه تنهاا باه     يعنا ياز خبائاث امار شاده،     يبات و دوريم به خوردن طيدر قرآن کر. ارزش است

ن و مقررات يقوان. ز لداظ شده استيه نيتغذ يهداشت معنوت شده، بلکه بيعنا يبهداشت  اهر

تاوان در   ين معناا کاه نما   يعت و سالمت جسم و روح انسان همگون است، به ايقرآن با نظم طب

قارآن دربااره    ياکبار مطالاب علما   . افت که با سالمت انسان درتضااد باشاد  يرا اي  قرآن مسئله

ز باه  يا معصاومان ن  يو درماان  يد بهداشات کا ؤم يهاا  هياز توص يبرخ .است يريشگيبهداشت و پ

سالم از  ۀيدهد سبک تغذ يکه نشان م مدون شده است يو بهداشت يپزشک يها صورت مجموعه

 . ها بوده است آن يتيو ترب يتيهدا يها ن برنامهيمهمتر

 ييت غاذا يريماد بخاش قارآن باه مراقبات و      اتيا از دساتورات ح  يريگ با الهام ها انساناگر 

ط باات و افارا  يحالل و خاوردن ط  يها يه، ارتزاق از روزياعتدال در تغذ يها نبهبپردازند و به ج

ساتن ساالم و   يند و هدف از زير مجاز توجه نمايحرام و غ يها يز از خوردنينکردن در آن و پره

ز باه خواسات و اراده   يا ن اعتقاد را داشته باشند که هماه چ يا را بشناسند و اين دنيمطلوب در ا

ک امانت خوب و مقباول از  ياند به عنوان  مو ف ها انسانقرار گرفته و  ها انسانار يخداوند دراخت

 .(2 و 6)د يخواهند رس يسالم ين به زندگيقيطور  مند شوند، به ها بهره آن

 

 دعوت به خوردن غذاهاي پاکيزه و پرهيز از غذاهاي مضر در قرآن کريم

 يزه و بهداشات يحاالل، پااک   يياز مواد غذاار استفاده يبس يها هيم در قالب آيخداوند در قرآن کر

جسم انساان   يور سالمتن دو دستيا. زه اشاره کرده استيرپاکيحرام و غ ييز از مصرف غذايپره

د حاالل باودن   يرا با ق ها انسان يو بهداشت اجتماع يکند، همانگونه که آرامش روان ين ميرا تام

رگاذار  يز جسام او تاث يا روح و روان و ن نوشاد، در  يما  خاورد و  يم آنچه که انسان. کند يم نيتام

ات يا آ. گار را حاالل اعاالم کارده اسات     يد ياز آنها را حرام و برخ ين رو خداوند برخياست، از ا
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نازل شده که در اغلاب   ها انسان يحالل برا يها يب و روزيط يها يدر رابطه با خوردن يمتعدد

جام عمل صاالح دعاوت باه عمال آماده      ت تقوا و انيو رعا يطانيطان و راه شيز از شيآنها به پره

ت تقاوا  يا ر آن در انجاام اعماال صاالح و رعا   يب و تاثيحالل و ط يها ين خوردنيدرواقع ب. است

انساان و ساالمت    يهاا  تيا در فعالهاا   ينکه غاذاها و خاوردن  يوجود دارد و ا يارتباط مستدکم

ت که موجب شاکر  ن اسيب ايط يها يمهم روز يهايژگياز و. رگذار استياو تاث يو روح يجسم

مقادس و   يت و ذکر نامهاا ين معنويارتباط ب يسوره انعام به نوع ۶۶2ه يدر آ. شود يم و عبادت

مصرف اشاره شده  يو مجازبودن آنها براها  يآن بر خوردن يرگذاريات پا  و تاثيافکار مببت و ن

 .(2) است

ل منافاات  يا باه دل  از آنهاا  ين است که برخا يحرام ا يها ين خوردنيت در اينکته قابل اهم

ن اساالم  يد ديکآکه خود نشان از تاند  قرار گرفته يمورد نه يگانه پرستيد و يداشتن با روح توح

مصاارف . دارد هااا انسااان يو اجتماااع يفاارد يزناادگ يد در تمااام مدورهااايااتوحي  باار مساااله

 طانيشا  يرحالل انساان را در واد يا غ يها به خوردن لقمه يتوجه يب و بير طيغ يها يخوردن

در دو . باشد يم يديرتوحيافکند که از تبعات شوم آن گرفتار شدن در گرداب اعمال سوء و غ يم

م قارار گرفتاه اسات کاه     يماورد تدار   يدنيو آشام يسوره بقره و مائده حدود دوازده نوع خوردن

م به يهستند، چنانچه مصرف الکل و شراب در قرآن کر يو معنو يانبار ماديآثار ز يدارا يهمگ

.  قارار داده اسات   "رزق حسان "را در مقابل  "مسکرات"ذمت و حرام اعالم شده است و شدت م

 انيا ن بيد حرمات شاراب چنا   يا کآد و تيات در مورد تشاد ير آيدر تفس ييمرحوم عالمه طباطبا

د و رجس خوانده اسات و در اجتنااب از آن   يعالوه بر آنکه شراب را پل يات الهيکند که در آ يم

. که بر آن مترتب اسات  ياست و خوردن شراب مشتمل است بر مفاسد يرد، انتظار و رستگايام

اسات و   يرا سابب مسات  يا پوشاند به آن خمر گفتاه شاده، ز   يم از آنجا که شراب عقل انسان را

 . (6و2) ص دهديگذارد که انسان خوب و بد را تشخ نمي افکند و يم عقل يبر رواي  پرده يمست

 اگار . آورناد  دسات  باه  حاالل  يروز تاالش،  و کار با که کند يم سفارش مسلمانان به اسالم

 يبدبخت نهيزم و افتد يم خطر به طفل يروح سالمت باشد، نا  شبهه اي حرام راه از مادر، هيتغذ

 يغاذاها  که گونه همان. باشند خود هيتغذ نوع مراقب ديبا مادران پس. شود يم فراهم او يپست و

 باشاد،  آمده وجود به نا  شبهه و حرام هيتغذ با که يريش کند، يم ماريب را انسان آلوده، و فاسد

 يغاذا  از کاه  باشاد  داشته توجه ديبا ده، ريش ن مادريبنابرا .گذارد يم ريتأث انسان روح و قلب بر

ن يهمچنا  .باشاد  اماان  در آن ناامطلوب  آثاار  از فرزندش روح تا نکند، هيتغذ نا  شبهه و حرام

 يساو  باه  را او و گاذارد  يما  ريتاأث  رخواريش کود  بر ،مادر يفکر و يروح يها يژگيو و باورها

 .(۶0)دهد  يم سوق يبد اي يخوب
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 يمتناوع از گروههاا   يار متعددند اساتفاده از غاذاها  يسالم و مجاز بس يو غذاهاها  يخوردن

مطارح   يات متعادد يا تناوع را در آ  قرآن اصل. ح استيه صديتغذ ياز اصول اساس يکي ييغذا

 يغاذاها  يشاتر يکه قرآن امر به استفاده از آنها کرده اسات، تعاداد ب   ييان غذاهايکند و درم يم

ها است و البتاه در   وه ها، حبوبات است که نشان از سالم تر بودن آنيجات، ميمانند سبز ياهيگ

ر و يگار شا  يد ياز طرفا . کناد  يما  شتريتوجه ب يبه گوشت پرندگان و ماه يگوشت ين غذاهايب

 .به انسان دانسته است از الطاف خداوند يکيات را يلبن

ده و خواص آنهاا از  يات قرآن به طور خاص اشاره شده است که فايدر آها  وهيم يبرخ ياسام

 6۶ا نخال  يا ات مختلف قرآن، خرماا  يبار در آ ۶۶ا عنب، يز ثابت شده است؛ انگور ين ينظر علم

ه اول يا ک باار در آ يا ن يا تير يانج. بار ذکر شده است 2تون و روغن آن يبار، ز ۳ا رمان يبار، انار 

از کاه در  يا ر، پيار، سا يخ. وه باشدين ميا يبرا يتيتواند مز يم اد شده کهين مورد قسم يسوره ت

 .ن در سوره صافات نام آن آمده استيقطيا يسوره بقره از آنها نام برده شده و کدو  2۶ه يآ

 يهاا  و فارآورده  يهان، پرندگان و مايچهارپا يها شامل انواع گوشت يوانيبا منشا ح يغذاها

 يمعرفا  يبهشت يسوره واقعه گوشت پرندگان را غذا 6۶ه يدر آ. باشد يم ر و عسليگر مبل شيد

در . دهاد  يما  ان نشاان يا ا چهارپايور را نسبت به گوشت انعام يگوشت ط يکند که ارزشمند يم

کهف،  اد شده است و در سورهي ييان تازه به عنوان نعمت غذايسوره ندل و فاطر به گوشت ماه

انگر يا تواناد ب  يما  کناد کاه   يم و همراهانش ذکر يحضرت موس يرا به عنوان غذا يگوشت ماه

 .(6 و 2) باشدها  گر گوشتيبر د يت گوشت ماهيمز

اوقاات در   يو گااه ( 29ه يا سوره ندل آ)م از عسل به عنوان شفا نام برده است يدر قرآن کر

قت در سااختمان  يدر حق. ه کرده انديتوصاي  ب داروها و عوامل شفابخش، عسل را به گونهيترک

مربوط به آن است  يوجود دارند که شفابخشاي  و عوامل شناخته شده و ناشناختهها  ميعسل آنز

ان روشان عسال باه عناوان     يب. (۶۶)ست يفروکتوز و ساکاروز آن ن يب قنديل ترکيو تنها به دل

 . (2) سوره مدمد آمده است ۶2ه يدر آ يبهشت يغذا

ه يو سوره مومنون آ 22ه يز سه بار در قرآن نام برده شده است؛ سوره ندل آير نيا شياز لبن 

ذکر شده است  يبهشت يسوره مدمد به عنوان غذا ۶2ه يه شده و در آيتوص يبه عنوان غذا 6۶

 (.6 و 2)

ات يا ن جهان است، خداوند متعال در آيدر ا ياتيمهم و ح يها دهياز آفر يکياز آنجا که آب 

در قارآن  . (۳) ادآور شده استين نعمت بزرگ يا يانسان را به تفکر در آب و شکرگزار يمتعدد

باه  . اشاره شده است، پس آب باران مبار  اسات  "و انزلنا من السماء مبارکا"م به آب باران يکر

 يه بعضا يا ته يکردند از آب باران و عسل بارا  يم ياز بزرگان در گذشته سع يل برخين دليهم
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 .(2)اد شده است يسوره مومنون  60ه يفقط در آها  يچرب يياز ماده غذا. ۶۶کنند داروها استفاده

 

 تغذيه با شير مادر

ت او نسبت به انساان  يآشکار از لطف وعنا يا ر پروردگار مهربان و نمونهينظ يب يها از نعمت يکي

آغااز   ر ماادر از يشا  اتبا يترک تفکر در. ر مادر استي، نعمت ارزشمند شيبخصوص در آغاز زندگ

ن ماواد  ياثارات آن بار تاام    يبررس و يردهيان زمان شيتا پا باشد يم که بصورت کلستروم ترشح

ن يتکامل مطلوب کود  و تاام  د آن در حفظ وارتقاء رشد ويرخوار و آثار مفياز شيمورد ن ييغذا

 از يحااک  که يديجد اطالعات ماهه با هريتقر. است يالهحکمت از  ينشانه بارزمادر  يتندرست

 يبااق  يحتا  و کودکان مطلوب تکامل و رشد سالمت، يارتقا و حفظ يبرا مادر ريش يمانند  يب

 ازگيري  بهره با يرخواريش دوران که يکسان يبزرگسال دوران سالمت بر آن يياستبنا آثار ماندن

 يبارا  ماادر  ريش با هيتغذ ژهيو يها يسودمند و گردد يم منتشر اند، گذاشته سر پشت مادر ريش

ست يبات زيصدها تا هزاران ترک ير مادر حاويش .(۶6-۶۳)شود  يم ديکآت جامعه و مادر ، کود 

 يمنا يساتم ا يو التهابات مدافظات کارده و س   يعفون يهايماريفعال است که نوزاد را در مقابل ب

ر مادر کودکاان ناارس   ين شيهمچن. (۶2)گردد  يم ت و موجب نمو اعضا بدن نوزادينوزاد را تقو

 يباشد و برمبنا يم دهير مادران نوزادان رسياز ش يست فعال باالتريبات زين و ترکيپروتئ يحاو

نوزادان نارس و  يرشد کاف يکند که برا يم هيکا توصيکودکان آمر يقات انجام شده، آکادميتدق

به عاالوه  . آنان اضافه کرد ير مادر را به غذايد شيباها  و عفونت يگوارش يهايمارياز ب يريشگيپ

 يرهايکاه از شا   يسه باا کودکاان نارسا   يشوند، در مقا يم هير مادر تغذيکه از ش ين نارسکودکا

و  يدميا پيل سيا ک، فشاارخون بااال، د  يا از ساندرم متابول  يوع کمتار يشوند، ش يم هيفرموال تغذ

 . (۶2)دارند  يرا در نوجوان ينيمقاومت انسول

ر يه مسائله شا  يا در چناد آ ، يرکن معارف اسالمترين  ين واصليم به عنوان مهمتريقرآن کر

 نجاا باه آنهاا   يد کارده اسات کاه در ا   يا کأت يه بار نکتاه خاصا   يا در هر آ مادر را مطرح نموده و

ات در خصوص ين آياز مهمتر يکيتوان گفت  يم به جرات: 6۳۳ه يسوره بقره آ (الف: ميپرداز يم

ر بدهناد  يشا به ندو کامل به فرزنادان خاود    خواهند يم که يمادران :ر مادر است که فرمودهيش

 ن مدت بار پادران اسات کاه خاورا  و     يدر ا ر خود رابدهند ويبه آنها ش سال تمام6الزم است 

کاردن باه    يکيبه انسان ن: ۶2ه يسوره احقاف آ (ب. پوشا  آنها را به اندازه متعارف فراهم کنند

، دوران د ييا زا يحمل کرده و با نااراحت  يناراحتم، مادرش او را با يپدر و مادرش را سفارش کرد

کاردن باه پادر     يکا يه ضمن سافارش باه ن  ين آيدر ا. ماه است ير باز گرفتنش سيحمل و از ش

ساوره لقماان   ( ج. د شده استيکآر داده است تيکه به فرزندش ش يت حقوق مادريومادر بر رعا
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م، مادرش او را با زحمت حمال کارد و   يو ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کرد: ۶2ه يآ

 يشااوند يبه مساله خو 66ه يدر سوره نساء آ (ابد دي يم انياو در دو سال پا ير خوارگيشدوران 

ر يرده و طفال شا  يواناس ماادر شا    يوساتگ يدر مورد پ 6ه يو در سوره ح  آ (ردادنيش)يرضاع

ر کارد  ير خوار تعبيمادر و ش يتوان به هم آغوشيز ميه نين آيخواراشاره شده است واز مضمون ا

د يا ر دهند، پااداش آنهاا را بپرداز  يشما فرزند را ش ياگر زنان مطلقه برا:  2ه يآو در سوره طالق 

ر يشا  يگريدند، زن ديد و اگر به توافق نرسيسته انجام دهيبا مشاوره شا( درباره فرزندان، کار را)

و از  يع باه آب افکنادن موسا   يشرح وقا: ۶6ه يقصص آسوره  (ه. ردين بچه را به عهده گدادن آ

نکاات  . ر مادر خود استيه با شيو توسط دربار فرعون وتوجه پروردگار به مساله تغذآب گرفتن ا

ر خاوردن  ير دادن وشا يحق ش( ۶: توان آموخت يم ر مادريمربوط به ش يات قرآنيکه از آ يمهم

ان يا اجتنااب از ز  (2ه شاده و حاداقل مادت آن    يمادت توصا   (۳ت پدر وسرپرسات  يمسئول( 6

 (2ر گارفتن  يدر خصاوص از شا   يوکارشناسا  يرت مشااوره فنا  ضارو  (2رساندن به مادر و پدر 

 ر مادر،يش( 7پروردگار  ير مادر و ضرورت مراعات امر و نهيه کود  با شيت موضوع تغذيحساس

هم  (9 يرضاع يشاونديخو  ر مادر و مسئلهيش( 2غذااست ين تر ز مناسبيکودکان نارس ن يبرا

 (.۶6-۶۳) يحقوق مادر( ۶0مادر و کود   يآغوش

 
 ها بررسي کيفي و کمي خوردني

 ات خداوند از انسانيدر آ. ت دارديار اهميت غذاها از نگاه قرآن بسيت و کميفيتفکر و تامل در ک

 ق خداوناد از بشار دعاوت   يا ن طريباد . ه آن بنگارد ير تهيخواهد که به نوع طعام خود و مس يم

گار  يداي  هيدر آ. دينما ش توجهيل دهند غذايه و مواد تشکيته يت و چگونگيفيکند که به ک يم

شود؛ کلاوا و   يم هشدار داده ها انسانه به يتغذ يزان مصرف کميک دستور جامع نسبت به ميبا 

 نقاش  کاه  قرآن يپزشک ياعجازها از(. دياسراف نکن يد ولياشاميد و بيبخور)اشربوا و ال تسرفوا 

 دنيآشاام  و خوردن رام در انيگرا افراط سرزنش دارد جامعه يجسم و يروان يسالمت در يمهم

 يرو بار  ريتاأث  با بلکه انجامد، يم عمر طول و يتندرست رشد به تنها نه متعادل هيتغذ رايز است؛

ي  دربااره  اسالم دستوراتترين  مهم از و. شود يم زين يعقالن و يفکر رشد سبب روان، و اعصاب

 باه  يپرخاور  اثار  بار ا ه يماريب از ياريبس که چرا است؛ زيپره و يخور کم تيرعا ه،يتغذ مقدار

 يباطن و ي اهر منافع برداشتن در ليدل به که است يمقوالت از يخور کم اساساً، .ديآ يم وجود

 .باشد يم دهيپسند و ممدوح يامر عالم، يعقال يتمام انيم در فراوان

است کاه باه صاورت جاذب نشاده در بادن        ياضاف يغذاهاها  يمارياز ب ياريسرچشمه بس

و با  است يپرخورها  يمارياز ب ياريه بسيشود چون پا يم يماريد و منجر به بمان يم يانسان باق
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 کارد  يريجلاوگ هاا   يماار يو بهاا   از درد ياريتاوان از بسا   يما  هيدر بدث تغذ يت کم خوريرعا

 .(2و۶2)

 و يرو ادهيا ز کاه،  امر نيا کرد انيب توان يم يپرخور يبرا که يسوئ اثرات نيتر مهم از يکي

 يهاا  يخوش و لذات سرگرم را او و سازد يم غافل خداوند ادي از را انسان وردنخ امر در يپرخور

 .(2و۶2)کند  يم يزندگ

 

 داري روزه

از دساتورات قارآن باه    . کناد  يم يريجلوگ يگر از بروز چاقيمنافع د ياريعالوه بر بس يدار روزه

م متاراکم و فاراهم   د و سمويختن زوايدور ر ين راه برايبهتر يروزه دار. بشر، گرفتن روزه است

د، باه  يا فش اقادام نما يتار باه و اا    ها است تا به نداو کامال   و اندامها  سلول ينمودن فرصت برا

 يبارا  يو دساتگاه ادرار هاا   هين کم کارکردن کليو همچنها  خصوص در مورد معده، کبد و روده

د يا نما يما  جاديرا ا يالعمل بعد از روزه در جسم عکس يگرسنگ .گذرد يم يدار که در روزه يمدت

 . (2و6) شود يم دار آشکار در روزه يکه با رغبت به غذا و احساس نشاط زندگ

 

 هاي سالمت رواني تغذيه و شاخص

تواناد باا    يم است اما انسان يجسمان يازهايرفع ن يبرا يعيطب ياز رفتارها يکيه به  اهر يتغذ

 . سازدخود مدقق  يرا برا يه، سالمت معنويدر تغذ يمعنو ينگرش و رفتارها

ه، اساتفاده از  يا ن در امار تغذ يار ارزنده قرآن و کاالم معصاوم  يبس ياز رهنمودها يمند بهره

ر يانساان در مسا   يبناد  يث، سبب پايحرام و خب يها يز از روزيب و پرهيحالل و ط يها يروز

 .د بدان توجه کنديه خود بايدر تغذ يشود و هر انسان مومن يم يديتوح

ه يا از نکات مهام هنگاام تغذ   يکي. است يمعنو يها از نگرش يکيت خداوند، يتوجه به رازق

ست؟ عالوه يه او کيداده است و منشا تغذ يبه او روز يتوجه کند که چه کس يآن است که آدم

 ين نگرشيچن. بداند يرا از خداوند و تابع حکمت و مصلدت اله يا تنگ روزيبر آن وسعت رزق 

اسات کاه    يزيرزق آن چ. است را به دنبال دارد يسالمت معنو يها آرامش روان که از شاخصه

افت آن است، لذا پرواضاح اسات   يافت کننده آن منوط به استمرار در دريات دريتداوم و قوت ح

 .ا طعام مصداق بارز رزق استيکه قوت روزانه 

اگر انسان توجه کند که هرآن چه . است يمعرفت اله ياز آثار روان ياز نعمت اله يشکرگزار

و  ين معرفات، حالات شاکرگزار   يا برخوردار است همه از جانب خداوند باوده، طبعاا ا   که از آن

بادان معناسات کاه انساان      يقا يشاکر حق . سازد يم سپاس از خداوند را در وجود انسان شکوفا
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 . مصرف کند يرا بدرست ياله يها نعمت

 ز او صاادر ب التزام دارد، به واساطه آن عمال صاالح ا   ين مدار به رزق طياز آنجا که انسان د

و از جهت  يک حس شکرگزاريقلب، و از جهت تدر يپا  بر صفا ير غذايشود، از جهت تاث يم

ات حرام خاوردن را  يچنانکه در روا. است ينکه خداوند شاهد و نا ر اعمال آدميتوجه دادن به ا

 رساول خادا  . داناد  يما  ن رفتن مهر و عطوفتيت و قساوت قلب و از بي، عصبانيموجب بداخالق

دن موعظاه  يد چون گاوش را از شان  يو حرام دور نگه دار ياضاف يد که خود را از غذاهايفرما يم

 .رديگ يم را يريکند و حالت پندپذ يم کر

ع عادالنه يازجمله توز يمتعدد يدر جامعه ساز وکارها ييت غذايتدقق امن يقرآن در راستا

تاوان از جملاه    يما  مساتمندان را انفااق رزق و اطعاام باه    . کند يم غذا و اطعام به فقرا را مطرح

 . (۶2)ه برشمرد يدر امر تغذ يسالمت اجتماع يها شاخص

 

 گيري نتيجه

 ييسالم، تنوع غاذا  يق استفاده از غذاياز طر يدهد که سالمت جسم يم مطالعات نشان يبررس

اي  هيا ه بار ساالمت تغذ  يا به نوع تغذ يو مذهب ينگرش معنو. شود يم و تعادل در مصرف دنبال

ه ارائه شده يدر باب تغذ يم ارشادات و دستورات مهميکه در قرآن کر يگذار است، به طورريتاث

جسام   يو تندرسات  يآن ساالمت ترين  دارد که مهم يرا در پ يجياست که عمل کردن به آن نتا

 دهناده،  يحرام با نگارش خداوناد باه عناوان روز     يز از غذايحالل و پره يبا مصرف غذا. است

باه رزق،   ين ناوع نگارش معناو   يا ا. ه جساتجو کارد  يا ت را در ساالمت تغذ يا توان بعد معنو يم

مطالعات . و عمل صالح را به دنبال دارد يل آرامش، اخالق مداريسالمت روان از قب يها شاخص

 يرمعنويسه با افراد غيرا در مقا يمذهب /يه سالم توسط افراد معنويشتر تغذيز اتخاذ بين يجهان

 ياريتواناد از بسا   يم ه سالم توسط فردياز تغذ يروياست که پ يهيدب. اند را به وضوح نشان داده

 يها يمارياز ب ياريو بس يابت، چاقي، ديعروق يقلب يها يماريها، ب منجمله سرطانها  يمارياز ب

 .د و در ارتقاء سالمت فرد و جامعه موثر باشدينما يريشگير پيرواگيعمده غ
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 معنویت و رفتار بهداشتی.  5

 مقدمه

عمیق دارد و بر بیوشیمي و تأثیر  ها و رفتارها ها، ارزش بر باورها، نگرش معنوي ديدگاه

در . شود مي هروي فكر و بدن تندرستي معنوي نامیدتأثیر  اين. گذارد مينیز تأثیر  فیزيولوژي

سالمت . ابعاد اساسي وارد شده استعنوان يكي از   سالمت، سالمت معنوي به بیشتر الگوهاي

ساير  يکند و باعث ارتقا معنوي بعد مهمي است که کارکرد رواني و سازگاري فرد را تقويت مي

رشد معنوي در تعادل با ديگر ابعاد سالمت، فرد را در رسیدن به نقطه . شود ميابعاد سالمت 

بررسي متون ديدگاه معنوي از مطابق . (1) رساند مطلوب سالمت، شادي و تعهد بیشتر ياري مي

مافوق طبیعي روي آثار  طريق رفتارهاي بهداشتي، حمايت اجتماعي، سايكونوروفیزيولوژيک و

اعث تعهد ديني و رفتارهاي بهداشتي ب .(2) گذارد ميتأثیر  سالمت جسمي، رواني و اجتماعي

ندرج شده در اصول و باورهاي م ةپذيري شخص در زمین سازي مسئولیت معنوي و موجب فعال

اي  کند مانند رفتارهاي تغذيه جسماني و رواني را نیز به خود اضافه ميآثار  شود که دين مي

، انجام مناسک ديني و معنوي توصیه شده در  در مورد حمايت اجتماعي .توصیه شده در اديان

ماعي هاي اجت اخیر يكي از تعیین کننده ةکه مولف شود ميدين موجب افزايش حمايت اجتماعي 

دين تعامالت اجتماعي را افزايش داده و حمايت اجتماعي را به . سالمت شناخته شده است

پذيري  نقش حمايت اجتماعي در کاهش واکنش. آورد عنوان يک منبع ارتقاي سالمت فراهم مي

قلبي و عروقي، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبي و کاهش ساير عوامل خطر و از جمله کاهش 

حمايت اجتماعي با افزايش میزان جان به در بردن از انواع مختلف . مثبت داردتأثیر  استرس

حساس رضايت ناشي از ديدگاه معنوي از سايكونوروفیزيولوژيک او  (8) سرطان رابطه دارد

 ...هاي بدن مانند قلب و عروق، ايمني و  ها و ارگان رسان روي سیستم طريق نوروپپتیدهاي پیام

سالمت . براي انسان ناشناخته مانده است آنمافوق طبیعي آثار  و اردتقويت کننده دتأثیر 

ها و اهداف،  ها، ارزش شامل رفتارهاي آشكار، اعتقادات و انگیزه داردمعنوي ابعاد مختلفي 

 ةشناختي، جنب ةبندي ديگر ابعاد سالمت معنوي شامل جنب يک تقسیم تجارب نفسي و در

جستجوي معني، هدف، حقیقت در زندگي  شامل شناختي ةجنب. استرفتاري  ةتجربي و جنب

به عبارتي  .که به معناي تلقي خوب يا بد يک فرد از يک چیز استاست ه عقايد و ارزش (8)

ارزش آن چیزي است که از نظر معنوي خوب و مطلوب و مناسب، يا بد و غیر مطلوب و  ،ديگر

اي براي  به عنوان ضابطهها  آن ازگذارند و  ها بر رفتار افراد اثر مي ارزش .شود نامناسب تلقي مي

احساس امید، عشق، پیوند،  شامل تجربي ةجنب. (4) شود مياستفاده ارزيابي اعمال ديگران 

رويارويي بیمار با مشكالت و تنش ناشي از  ةکه نحو (8) استآرامش دروني، آسايش و حمايت 
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که فرد را به احساس هويت، کمال، رضايتمندي، خرسندي، زيبايي، عشق، احترام، است بیماري 

 شامل رفتاري ةجنب. (4) کند هدف در زندگي متمايل مينگرش مثبت، آرامش، توازن دروني و 

که  به طوري (8) کند که يک فرد عقايد معنوي دروني خود را در خارج آشكار مياست روشي 

ادات يراز ايكي  (.4) مردم آثار مثبت معنوي را در رفتار افراد به شكل عیني مشاهده کنند

مختلف معنويت د بعاا ةتجزيدر ها  اني آنوحاضر ناتن مازتا ي ه سالمت معنوبط مربوت مطالعا

 ةرباء درشت سوداين نیز باعث برد ومعنويت ه شده هم تنیده و درماهیت پیچید. ستده ابو

مختلفي به معنويت ي يان از زوانويسندگا .(1) ستشده اگمي درسر نتیجة در دوين وي اتسا

جماعي بر سر هیچ اگفت ان تو که مي ريطو  ند بها دادهئه از آن ارايف گوناگوني رتعاده و کره نگا

ان هشگروپژن و بین نويسندگا، مرتبطن متو، در يگرف دطراز ما ا. اردندد جووتعريف معنويت 

در که ري طو، ستامعنويت م مفهوده يک خري که سالمت معنود دارد جووعمومي اجماع ين ا

م عد .ختدايت پرمعنوم مفهووي کاوابايستي به ، همهاز قبل ي، سالمت معنوم سي مفهوربر

. ستاسالمت معنوي از معنويت در بسیاري از منابع، خود يكي از مباحث قابل توجه اق فترا

و  يکه بین تعريف سالمت معنو دکر ضهايي فر منطقي همپوشاني رطو  به انتو گرچه ميا

کنیم ارتباط بین سالمت معنوي و  در اين بخش از کتاب ما تالش مي. (5) د داردجوومعنويت 

هاي ديني و عرفاني، اما  آموزهبر اساس  هاي آن را تارهاي پیشگیرانه را تعريف کرده و شاخصرف

هاي آن، اهداف و عوامل  ها معتقدند، تعريف و ضمن تبیین اهداف و شاخص گونه که غربي نه آن

 . مؤثر بر آن را بیان کنیم

، scopus ،pubmed ،SID ،Magiranهـاي اطالعـاتي    زماني سه ماهه از پايگـاه  ةها در باز داده

google Scoular  شدبا هدف يافتن مطالعات مرتبط جستجو. 

 

 سالمت معنوی و رفتارهای بهداشتی

بـه  سازمان بهداشت جهاني براي اولین بار بحثي را مطرح کرد مبنـي بـر اينكـه     1393در سال 

جتمـاعي توجـه   به عنوان بُعد چهارم سالمت در کنار سالمت فردي و رواني و ا«سالمت معنوي»

اين گونـه مباحـث   طرح برخي از کشورها مانند اتحاد جماهیر شوروي در آن زمان مخالف . دشو

، تصويب نشـد ولـي در هـر حـال     کردبودند و به همین دلیل اين پیشنهاد که کشور نروژ مطرح 

تـدري  نماينـدگان کشـورهاي اسـالمي بـه       مورد توجه قرار گرفت؛ به نحوي که پس از آن و بـه 

هـاي پیشـنهادي سـازمان بهداشـت      ان موافق اين طرح صحبت کردند، و در نتیجه در برنامهعنو

با توجه به اينكه مبناي تفكر کشورهاي غربي سـكورر، بـه معنـاي جـدايي     . تصويب شدجهاني 

گرايي در آنجا حاکم  ، و با توجه به اينكه رويكرد تفكر اومانیستي و انساناست مذهب از سیاست
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قدرت برتري وجود دارد که ها  آن از ديد (.6)شد اي متفاوت توجه  يت نیز به گونهمعنوبه است، 

ولي در هـر صـورت در   . الزاما ممكن است، خدا نباشدو تواند به کمک بیايد،  در مواقع خاص مي

که بـه هـر حـال سـالمت معنـوي      شد اين موضوع توجه به تفكر اومانیستي و سكورر غربي نیز 

تحقیقـاتي حـول محـور ايـن موضـوعات       ،بنابراين .تر بیماران مؤثر باشد سريعتواند در بهبود  مي

مثال پیشنهاد کردند در هر بیمارستاني يـک دپارتمـان سـالمت معنـوي ايجـاد      براي انجام شد؛ 

شود و بسته به مذهب بیماران، يک روحاني کشیش يا خاخام بر سر بالین بیمار آمـده و بـرايش   

نرژي مثبت بـه او بدهـد، چـرا کـه ايـن کـار در سـالمتي و بهبـود         دعا کند و به قول خودشان ا

ها به سالمت معنوي از پايین بـه بارسـت يعنـي در     نگاه غربي (.9) تر آن بیمار مؤثر است سريع

شود که سالمت معنوي، به عنوان بُعدي از سالمت در معالجه و درمان بیماران  حقیقت گفته مي

به نظر ما اين نگاه ناشي از يـک ديـد حـداقلي    . داشته باشد تواند نقشي حمايتي مؤثر است و مي

اخیر کم و بـیش مطـالبي مـرتبط بـا ايـن       هةدر ايران در د. (3) نسبت به سالمت معنوي است

بـا توجـه بـه    . تحريـر درآمـده اسـت    ةموضوع مطرح شده و مقارتي نیز در اين زمینه بـه رشـت  

از حدود  هاي ديني ما وجود دارد، م و آموزهخاستگاه عظیمي که در فرهنگ وتمدن ايران و اسال

را در سرلوحه موضوع سال قبل فرهنگستان علوم پزشكي با تأسیس گروه سالمت معنوي اين  4

حـالتي از رفـاه   »سالمتي را به عنوان ( 1349)سازمان جهاني بهداشت . هاي خود قرار داد برنامه

در . تعريـف کـرده اسـت   « ي يـا نـاتواني  کامل جسماني، رواني و اجتماعي و نه فقط فقدان بیمار

. شـد  تحلیـل مـي   -سالمت جسمي، رواني و اجتماعي -ها، سالمتي بر اساس اين ابعاد  طول دهه

در مفهـوم سـالمت، يـک بعـد مهـم از      را پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوي راسل و عثمان 

يک دهه پـیش،   (.3) زندگي فردي و گروهي فرا روي صاحبنظران درگیر در امر سالمت قرار داد

را هـا   آن دنـد کـه  کر رشد اجتمـاعي اماـا  زمینة کپنهاگ را در  ةهاي اروپايي، بیانی دولتتمامي 

اخیراً نیز در منشور بـانكو  بـر بعـد    . ساخت تا به نیازهاي معنوي مردمشان بپردازند متعهد مي

لفـي ماننـد ابعـاد    انسـان داراي ابعـاد مخت  . سالمت، تأکید شد يارتقازمینة معنوي سالمت، در 

باشد که عدم توجه به هر يک از اين ابعاد سبب حـذف   شناختي، عاطفي، اجتماعي و معنوي مي

گیـري سـالمت و ارزيـابي مـداخالت      رزم اسـت انـدازه  . دشـو  بخش مهمي از وجود انسـان مـي  

هاي تغییر در فراواني و شدت بیمـاري محـدود نباشـد، بلكـه وضـعیت       بهداشتي تنها به شاخص

يابي به  کلید سالمت مثبت تالش در جهت دست. ت افراد به طور کامل در نظر گرفته شودسالم

ابعاد معنوي، جسماني، روانـي، اجتمـاعي و   . هاست هر يک از ابعاد سالمت و حفظ تعادل بین آن

در زمـان  . گذارنـد  اي پیچیده با يكديگر در تعامل بوده بر يكديگر اثر مي عاطفي سالمت به شیوه

ها، معنويت يک منبع قدرتمند است که مانعي جـدي در مقابـل فشـارهاي روانـي و      رانبروز بح
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اي عمیق از صـل،، منجـر بـه احسـاس آرامـش، سـالمت و        افسردگي ايجاد کرده با ايجاد تجربه

مذهب با تشويق فرد به رفتارهـاي بهداشـتي سـالمت کلـي را     / معنويت. شود شادابي در فرد مي

بـراي  مناسـبي  مسـیر  هاي آموزش بهداشـت ايـن موضـوع را     برنامهز ابسیاري . بخشد بهبود مي

سـالمت معنـوي   (. 10) هـا  آن تغییـر رفتارهـاي  بـه منظـور   از افـراد  بسیاري دسترسي به تعداد 

نیازهاي مراقبت بهداشتي و توانـايي افـراد جهـت سـازگاري و مقابلـه بـا        ةاطالعات مهمي دربار

. دو بعد وجودي و مـذهبي اسـت   ةد و خود دربرگیرندآور هاي مراقبت بهداشتي فراهم مي بحران

سالمت مذهبي به رضايت ناشي از ارتباط با يک قدرت برتر و سالمت وجودي بـه تـالش بـراي    

و نشان دهنده احساس فرد نسبت بـه ايـن موضـوع    شود  گفته ميدر  معنا و هدف در زندگي 

به يـک وجـود برتـر ، اعتقـاد      درصد افراد 30بیش از . ستهاست که کیست و چرا در اين دنیا 

. ندهسـت دارند و اکثر بیماران، خواهان رسیدگي و برآورده شدن نیازهاي معنوي و مذهبي خـود  

معنـا و هـدف در زنـدگي مواجـه      ةهاي ناتوان کننده و مزمن، فرد را بـا سـوارتي دربـار    بیماري

گیـري شـیوع و شـدت     بايسـت بـه انـدازه    در يک نگاه کلي ارزيابي سالمت نه تنها مـي . کند مي

ها بپردازد، بلكه برآورد در  و نظر بیماران يا افراد سالم نسبت به وضعیت سالمت خـود   بیماري

اطهار در قالب آيات و احاديث و سیره بـر   ةپیامبران و ائم ةقرآن کريم و توصی .نیز ضرورت دارد

ضرورت و اهمیت موضوع سالمتي و بهداشت و تاثیر آن در زندگي دنیوي و اخروي اشاره فراوان 

در مباني بهداشت رعايت و حفـظ سـالمتي از مصـال، عمـومي نظـام       ،بر اين اساس (.11) دارند

ه خاستگاتـرين   و فطرت بزرگ شود که ايمان اجتماعي و بخشي از مسئولیت همگاني شمرده مي

مندي انسان  در نظام بهداشت و سالمتي اسالم، بهره .و از اين رو جامعیت دارداست اش  هنگیزو ا

ها براي رسیدن به تكامل و خشنودي خداوند ضروري است و مواظبـت و پیشـگیري از    از نعمت

قیقت در ابعاد جسماني و اي که براي رسیدن به اين ح به گونه .شود ها واجب دانسته مي آلودگي

نظـامي مـدون و اصـول و قواعـدي بـراي       –در سه حیطه شناختي، رفتاري و عاطفي  –معنوي 

گیـري تـا    ش را از آغـاز شـكل   زنـدگي  ةدهد و برنام حفظ سالمتي انسان و رستگاري او ارائه مي

يـت  اجتمـاعي، در قالـب وظـايفي مثـل رعا     –رسیدن به روز رستاخیز در ابعاد مختلـف فـردي   

کند و در اختیار جامعه بشري قـرار   روحي و جنسي تنظیم مي بهداشت تغذيه ،سالمتي جسمي،

اوان فرره شاوي اخري و انیودندگي در زشت اتأثیر بهدقرآن و سنت بر اهمیـت و   (.12) دهد مي

ــةآيق دمصااز يكي د ستناابه ان تو نمونه مياي بردارد،  اي بررا شت اعايت بهدورت رشريفه ضر ي

اي ها برربیماواجب است پیشـگیري از   ،جبوا مةمقدن چود و کرط ستنبااهالکت ي از گیرپیش

ن مسلمانان حفظ جادر عمد و از روي گاهانه آگر د و اهد بواجب خون وامسلمانان حفظ جا

ز نیارا سالمتي م چــــون سالا. دهد بواعقوبت خو ايســــتةشو ناپسند ر بسیاري کاد، تاهي شوکو
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ــاي نددا مي ميآدنسل ي ضامن بقاو ساسي ا ش روي پیآن تأمین و حفظ اي ني براوافر، راهكاره

خواب، آمیزش جنسي  ر،کا، تغذيه مینةزهاي ديني به صدها رهنمود در زموآ .دهدمي ار بشر قر

رهنمودهـاي   ،عـالوه بـر ايـن   . انـد  خوريم که پي کشاندن انسان به سالمت فردي و محیط بر مي

اجتمـاعي و غیـره وجـود دارد کـه گويـاي       خـانوادگي،  ،سـالمت روحـي، روانـي    ةفراواني دربـار 

قوانین بهداشتي اسالم با ظرافت خاصي طراحـي  (. 1)است نگري اسالم به موضوع سالمت  جامع

شايد قرار دادن بهداشت و پـاکیزگي  . است تا با طبیعت و فطرت انسان سازگار باشدشده و بیان 

اعـم از جسـمي،   )کیزگي و بیزاري از ناپاکي در بطن دين، به اين جهت باشد که خداوند طلب پا

ها را در فطـرت آدمـي بـه وديعـه      با میل و گرايش به پاکیزگي و تنفر از ناپاکي...( رواني ،روحي 

آن  مـة اسالم بر بهداشت و نظافت تاکید فراوان کرده و آن را بخشـي از ايمـان و رز  . نهاده است

سالم تشويق به رعايت پاکي در ابعـاد گونـاگون   هاي ا يكي از ويژگي ،در واقع .معرفي کرده است

اسـالم بـا قـرار دادن     .روحي خواسته فطري هر انساني اسـت  زندگي دوري از آلودگي جسمي و

براي رعايت بهداشت و پاکیزگي در او ايجاد  را رزم ةعبادي فرد مسلمان، انگیز ةنظافت در برنام

اي که فـرد مسـلمان    بنابراين نظافت و بهداشت در اسالم نظام خاصي دارد، به گونه .نموده است

داند بهداشت را امري شرعي و ديني بداند و آن را در هر حال و به طور مسـتمر   خود را ملزم مي

اي فراگیر است که از بهداشت فردي در بعـد جسـمي و    نظام بهداشتي اسالم، برنامه. رعايت کند

 پـردازد و بـا عنـوان بهداشـت خـانوادگي،      و آنگاه به ارتباط فرد با ديگران ميشود  يمرواني آغاز 

در ديـن  بسـیاري  هـاي   تـوان آمـوزه   مي... مسكن تغذيه، اقتصادي و  اي، محیط، اجتماعي، حرفه

خواهـد هـر دو بعـد را     قرآن به هر دو بعد توجه دارد و مـي ( مادي و معنوي)انسان  .اسالم يافت

 (.18) شفا دهد

 

 رفتارهای خدامحورانه

کند  اي نسبت به خدا، انسان و جهان هستي دارد تالش مي از آنجا که انسان معنوي معرفت ويژه

زنـدگي نشـان دهـد؛ در     ةهاي اساسـي و در شـیو   اعتقادات و باورهاي خود را در عبادات، ارزش

/ انعام)نیان است حقیقت نماز من و ساير عبادات و زندگي و مرگ من براي خدا و پروردگار جها

رفتارهـايش   ةدر همـ . از اين رو، مبناي زنـدگي انسـان معنـوي، خـدامحوري اسـت     . (2)(  162

خـدامحوري  . پیرايد را از هر چه غیر خداست مي اخالص در نیت دارد، يعني نهاد و نهان خويش

در ارتبـاط بـا   بـه طـور مسـتقیم    در فرهنگ ديني گاهي به صورت رفتارهاي عبادي اسـت کـه   

ذکر زباني خداوند، از سنخ رفتارهاي معنوي است که در ارتبـاط مسـتقیم    .گیرد خداوند قرار مي

اي کساني کـه    :ره به ذکر و ياد او بپردازندخواهد که هما خداوند از اهل ايمان مي. با او قرار دارد
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هاي معنوي نماز را به جهت ياد او به  انسان(.  41/ احزاب)ايد خدا را بسیار ياد کنید  ايمان آورده

پردازند چرا که خداي خود را نزديک و درخواسـت   به دعا و نیايش مي(.  14/ طه)دارند  پاي مي

اي ديگـر از رفتارهـاي    گونـه (.  136/ بقـره )داننـد   مـي خود را مورد اجابت از ناحیه حـق تعـالي   

بـدين   ؛کنـد  مستقیم با خداوند ارتبـاط پیـدا مـي    خدامحورانه ذکر عملي است به طوري که غیر

نظر گرفتن اوامـر و   با در. معني که انسان مؤمن در انتخاب و اعمال خود همواره به ياد خداست

دهـد و از عملـي    ا که طاعت خداست انجام مـي نواهي الهي و خشنودي و ناخشنودي او، عملي ر

چنین انساني در تعامـل   .(30، ص 2، ج .ش 1865کلیني، )ورزد  که معصیت اوست اجتناب مي

خـورانیم   ما براي خشنودي اسـت کـه بـه شـما مـي     : گیرد با ديگران، رضايت الهي را در نظر مي

مشـارکت و  (.  30/ نحـل )کنـد   مـي به عدل و احسان با ديگران رفتار  از اين رو .(2( )3/ انسان)

کنـد و نیكـي    به ديگـران نیكـي مـي   (.  164، ص 2، ج .ش 1865کلیني،)پذيري دارد  ولیتئمس

(. 126/ نحـل )دهد  حتي بدي را با بدي پاسخ نمي(.  36/ نساء)دهد  ديگران را با نیكي پاسخ مي

(.  60/ مـدثر )نیسـت   طلـب  گـذار و فـزون   آزارد و منـت  اگر به کسي نیكي کرد او را با منت نمي

انسـان  (.  18و  12/ حجـرات )تالش دارد که موانع دوستي و پیونـد قلبـي را از سـر راه بـردارد     

در اينجـا   ؛پـردازد  به جهاد با نفس مي(.  105/ مائده)معنوي همیشه درصدد شناخت خود است 

نامشروع نفساني هاي  مراد از نفس، همان نفس اماره و منظور از جهاد با نفس، مبارزه با خواهش

ترين دشمن انسان است کـه بايـد    بزرگ ةاز منظر متون ديني، نفس به مثاب(.  58/ يوسف)است 

تـرين   دشـمن : دشـمني نفـس بـا انسـان فرمـود      ةکه پیامبر دربار چنان. برخاستبا آن  ةمقابلبه 

خواهـد   مـي مؤمنان  ةخداوند از هم ،از اين رو. نفس توست که در میان دو پهلوي توست  دشمن

پـردازد لـیكن    انسان معنوي به محاسبه نفس ميبنابراين، (.  105/ مائده)که مراقب خود باشند 

آدم را  چـرا خداونـد بنـي   . دهـد  مبارزه با هواي نفس و محاسبه او را به تحقیر نفس سـوق نمـي  

اش  ند انسـاني لذا از اموري که او را از پايگاه بل (.6) ( 90/ اسراء)گرامي داشت و با کرامت آفريد 

عزت نفس، نـوعي بازگشـت انسـان بـه     : نويسد شهید مطهري مي. کند نشاند پرهیز مي فروتر مي

شـود   عـزت نفـس موجـب مـي    . خود و متوجه کردن انسان به شرافت و کرامت ذاتي خود است

يک شيء نفـیس بشناسـد و فاـايل اخالقـي را بـه عنـوان اشـیاي         ةانسان روح خود را به منزل

و رذايل را به عنوان اشیاي نامتناسب با آن شيء درنظر گیرد که آن شـيء   ءين شيمتناسب با ا

ولیت عمران و آباداني زمـین  ئچنین انساني در تعامل با طبیعت، مس. اندازد نفیس را از ارزش مي

خداوند شـما را  : هود آمده است ةدر سور. گیرد، تا محیط زيست سالم شكل گیرد را به عهده مي

عمارت به معني قـرار دادن زمـین   (. 6/ هود)آورد و آبادي آن را به شما واگذاشت  از زمین پديد

رفتارهاي فسادانگیز در زمین انجام . در حالتي است که بتوان از فوايد مترتب بر آن انتقاع جست
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در زمـین پـس از اصـالح آن فسـاد نكنیـد      : فرمايـد  همچنان که خداوند در قرآن مـي  ،دهد نمي

دهـد   آمده است، نشـان مـي  « اررض في»گونه که در آيه، واژه فساد همراه با  انهم(. 56/ اعراف)

ديگر با  ةخداوند در آي. که فساد در زمین شامل فساد در طبیعت و محیط زيست نیز خواهد بود

را مصداق بارز فساد معرفـي کـرده   ها  آن محیط زيست، تخريب و نابوديو بیان عناصر طبیعت، 

در راه فساد در زمین کوشـش  ( شوند و از نزد تو خارج مي)گردانند  بر ميهنگامي که روي : است

داننـد خـدا فسـاد را دوسـت       مـي اينكـه   سـازند بـا   ها و چهارپايان را نابود مـي  کنند و زراعت مي

 . (12)( 205/ بقره)دارد  نمي

 

 مذهب و سالمت جسمانی 
هـا  دينـب بـا تغییـر سـبک زنـدگب و        انـد کـه آمـوزه    شـان نشـان داده  تدانشمندان در تحقیقا

دهب به روابط بین فرد  و سالمت اخالقب و معنو  همبستگب دارد و پايبند  عملب بـه   سامان

ايـن پژوهشـگران    .شـود  افـراد مـب  باورها  مذهبب باعث افزايش سالمت معنـوي و اخالقـب در   

بین مذهب و سالمت معنوي پیشـنهاد   ةديدگاهب معنوي ـ اجتماعب را برا  توجیه همین رابط 

 با سالمت کلي فرد دارد؛ بـه بسیاري اند که معنويت ارتباط  محققان نشان دادهاز برخي . اند کرده

زاي زندگي در نظر گرفته  تنشسازگاري با وقايع براي عنوان منابع مهمي   طوري که معنويت به 

هاي خلقي و سالمت روانـي افـراد مـوثر اسـت، بلكـه شـرايط        معنويت نه تنها بر حالت. شود مي

افزايش سـط، معنويـت موجـب کـاهش مـرگ و میـر در       . بخشد را نیز بهبود ميها  آن جسماني

تر افسردگي  عخون در بیماران مبتال به پرفشاري خون و بهبود سري بیماران قلبي و کاهش فشار

هاي شديد ماننـد سـرطان مـوثر اسـت و      معنويت در سازگاري با بیماري ،همچنین(. 8)شود  مي

تحقیقات نیـز  . شود موجب کاهش درد در بیماران مبتال به دردهاي شديد عاالني و اسكلتي مي

ويـت  بعـد معن . دها حكايت دار برابر برخي بیماري از ارتباط سالمت معنوي با مصونیت بیشتر در

اضطراب به شكل بارزي نمود پیدا کرده، سبب خلق معنا در زندگي شده  در مواقع بروز بحران و

افـرادي کـه از سـالمت معنـوي برخوردارنـد      . شود بخش فرد در رويارويي با مشكالت مي و الهام

نتاي  تحقیقات مختلـف  . افرادي توانمند، قوي، داراي قدرت کنترل، و حمايت اجتماعي بیشترند

کامسـتو    . ها و مذهب رابطه وجـود دارد  دهد بین مرگ و میر ناشي از بعاي بیماري ان مينش

(Comstock ) و پارترچ(Partridge ) هاي خود به اين نتیجـه رسـیدند    در بررسي 1392در سال

بیشـتر ناشـي از اسـتعمال دخانیـات و     )هاي قلب و عروق  که میزان مرگ و میر ناشي از بیماري

، سـرطان  (ناشي از مصرف سـیگار )، مشكالت ريوي (ناشي از مصرف الكل)کبدي سیروز ( تغذيه

ناشـي از  )هـاي عفـوني    و ايـدز و سـاير بیمـاري   ( ناشي از بي بنـد و بـاري جنسـي   )دهانه رحم 
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 کننـد بـه   در افراد مذهبي و کساني که در مراسم مذهبي شرکت مي( رفتارهاي پر خطر جنسي

ها  تر بودن میزان مرگ و میر ناشي از اين بیماري ي پايینعلت اصل. استصورت معناداري کمتر  

تر، اجتناب از رفتارهاي پر خطر جنسـي،   و طول عمر بیشتر در افراد مذهبي سبک زندگي سالم

دهـد   تحقیقـات نشـان مـي    ،همچنین. استمش مناسب امصرف کمتر سیگار، الكل و تغذيه و آر

کنـد و خلـق مثبـت، آرامـش و ادرا       مـي  استرس و فشار رواني سیستم ايمني بدن را تاعیف

 (.14) شود حمايت اجتماعي باعث ارتقاي عملكرد سیستم ايمني بدن مي

 

 مذهب، معنویت و سالمت روان

نتیجـه کـاهش اضـطراب     هـاي مهـم اعـتالي اعتمـاد بـه نفـس و در       سالمت معنوي يكي از راه

پیامـدهاي مثبـت سـالمت    دهد ايمان مذهبي و معنويـت بـا    تحقیقات نشان مي. اجتماعي است

بـا مـرور تحقیقـات بـه ايـن نتیجـه        1338ماتیوز و همكـاران در  . جسماني و رواني ارتباط دارد

منفي، بهبـود کیفیـت    ةرسیدند که عوامل مذهبي و معنويت با مصرف کمتر مواد مخدر و عاطف

. بطـه دارد هـاي زنـدگي را    تـنش دوستي و اعتماد به نفـس بـار، مقابلـه بـا      زندگي زناشويي، نوع

دهد مذهبي بودن و معنويت با کـاهش فشـار خـون،     نتاي  تحقیقات ديگري نشان مي ،همچنین

اي و کـاهش و   هـاي مقابلـه   افزايش وضعیت سالمت عمومي، افزايش طول عمر، افزايش مهـارت 

 . (18)رابطه دارد فشار روحي کنترل 

معنويت و مذهب و رابطه آن با سـالمت، تعـداد    ةبا توجه به نتاي  تحقیقات مختلف در حوز

انسـان  . نامنـد  مـي شت به مـذهب، معنويـت و اخـالق    از محققان قرن اخیر را قرن بازگبسیاري 

هاي حاصل از زندگي ماشیني و صنعتي، وارضا نشـده از   سرگشته و ناامید از ناماليمات و سختي

کند که جز پنـاه   وجودي و معنوي عمیقي احساس مي گذر بیروني و مصنوعي خأل هاي زود لذت

ل خود طعم شیرين خوشبختي، آرامش ها و ماهیت فطري و اصی بردن به معنويت، اخالق، ارزش

 . (18)کرد  و سعادت را تجربه نخواهد

 

 روانی و مذهب هایفشار

. اسـت زنـدگي  ناپـذير  در وقـايع کنتـرل   فشـارهاي روحـي   مذهبي بودن محافظ مهمي در برابر 

به اين نتیجه رسـید کـه    اي مكینتاش فردي که مرگ کود  خود را تجربه کرده بود، در بررسي

م در مراسم مذهبي و حمايت اجتمـاعي میـزان نـاراحتي ناشـي از مـرگ فرزنـد را       شرکت منظ

کـاهش داده  است که با آن فشـارهاي روحـي   نوعي تفكر يا رفتار معنوي  ةمقابل. دهد کاهش مي

 . شود مي
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 زيستي وجودي سالمت روانـي و جسـماني و شـادکامي    زيستي رواني، به مذهبي بودن در به

بـه  هاي اجتماعي ايجـاد شـده    هاي اين تاثیرات، حمايت ترين علت ز مهميكي ا. مثبت داردتأثیر 

هاي عاطفي و عملي بـراي افـراد    که باعث فراهم کردن انواع کمکاست هاي مذهبي  گروهدست 

ايجـاد معنـا و هـدف در زنـدگي جـاري و پـس از        هاي افراد و تغییر در باورها و نگرش. شود مي

رابطه داشتن و وصل بودن بـه خداونـد کـه در    . استبودن  مرگ، از جمله تاثیرات ديگر مذهبي

ايجـاد   اجتمـاعي حمايـت و   ةشود به عنـوان نـوعي رابطـ    هاي مذهبي و عبادت تجربه مي تجربه

تشـريفات و مناسـک مـذهبي احسـاس اتحـاد و      . کننـد  امنیت و آرامش بـراي افـراد عمـل مـي    

مذهب و معنويت با ايجـاد آرامـش،    ،همچنین. کند همبستگي با ديگران را براي افراد فراهم مي

هیجان مثبت باعث بهبود عملكرد سیستم ايمني بدن و پیشگیري و افـزايش بهبـودي از    امید و

زيستي و ايجاد سـالمت افـراد    اين عوامل در به ةشود، هم هاي جسماني و رواني مي انواع بیماري

 (.15) نقش دارند

 

 ها  بیماریسالمت معنوی و نقش آن در پیشگیری اولیه از 

 نخستین،مرحلة پیشگیري : اند ها سه سط، مشخص کرده پژوهشگران براي پیشگیري از بیماري

پیشگیري نخستین با هدف پیشگیري از شـروع  . مرحلة سومو پیشگیري مرحلة دوم پیشگیري 

با هدف شناسـايي و درمـان بیمـاري در مراحـل     مرحلة دوم پیشگیري . گیرد بیماري صورت مي

پذيرد پـیش از آنكـه بیمـاري     هايي براي کاهش و تخفیف عالئم صورت مي ري و اقدامبیما ةاولی

يا کـاهش  کاهش آثار با هدف کنترل، مرحلة سوم پیشگیري . شود ناپذير سبب مشكالت برگشت

اثر معنويت بر سالمت . گیرد صورت مي ناپذير پیشرفت يک بیماري تقريباً تثبیت شده و برگشت

کند از شـروع بیمـاري و عوامـل     ارهاي فردي و اجتماعي که ايجاد ميجسمي به دلیل زيرساخت

هـا   گونـاگون موجـب پیشـگیري از بیمـاري    سازوکارهاي موجود آن تا مرگ تأثیرگذار است و با 

دهد در زندگي معني و مفهوم واحدي پیـدا کـرده و نیـروي     معنويت به افراد امكان مي. شود مي

تواند اثري مثبت بر سالمت رواني و جسمي داشـته   نوي ميسالمت مع (.16) برتر را تجربه کنند

بـالقوه و مفـروض تأثیرگـذاري سـالمت معنـوي بـر       سـازوکارهاي  تـرين عوامـل و    از مهم. باشد

هـاي اجتمـاعي و عوامـل و     هـاي اجتمـاعي، حمايـت    توان بـه شـبكه   ها مي پیشگیري از بیماري

ها و رهبري معنوي عامـل   ادهاي و شبكهحمايت نه. دکررواني و فیزيولوژيک اشاره سازوکارهاي 

توجـه بـه معنويـت موجـب      .شـود  بسیار ارزشمندي براي پیشـگیري از بیمـاري محسـوب مـي    

 شـود کـه   اصول و باورهاي مندرج شده در دين مي ةپذيري شخص در زمین ولیتئسازي مس فعال

عـامالت  هاي معنوي موجب افـزايش سـالمت اجتمـاعي شـده و ت     کنش .جسماني نیز دارندآثار 
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دهد و حمايت اجتماعي را به عنوان يک منبع ارتقـاي سـالمت جسـمي     اجتماعي را افزايش مي

توانـد خودبهبـودي را    اعمـال معنـوي مـي   ( 2001)بنا به نظر بالداچینو و دراپـر  . آورد فراهم مي

معنـوي از  فوايد سايكونوروفیزيولوژيک نیز احساس رضامندي ناشي از سازوکار در  .افزايش دهد

هاي بدن مانند قلـب   ها و اندام شناخته شده مغزي و به روي سیستمسازوکارهاي بر تأثیر  ريقط

تقويت کننـده دارد کـه نتیجـه ايـن     تأثیر  ...رسان ايمني و و عروق، به وسیله نوروپپتیدهاي پیام

تـر   ها، افزايش تحمل بیمـاري، بهبـود سـريع    تأثیرات پیشگیري از بیماري، کاهش شیوع بیماري

 (.19) نشان داده شده استموضوع اري است که در تحقیقات مختلف اين بیم
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 کیفیت زندگی و سالمت معنوی. 6

 مقدمه
فنااریي ر   ةجانب با گسترش همهدانشمندان کیفیت زندگي از جمله مسائل مهمي است که ابتدا 

مشاالال  متعادد   . کردناد توجاه اندیشامندان   باه نن  یند صنعتي شدن دی کشویهاي غرباي  افر

یراناي،  یب محیط زیسات ر اااافه شادن فشاایهاي یر اي ر      زندگي شهري، نلودگي هوا، تخر

توجه بسایایي از دانشامندان ر    ،به همین دلیل. ناپذیري به بشر راید کرده است صدما  جبران

هاایي دی یاساتاي    نظران به مفهوم کیفیت زندگي معطوف شده تاا از ایان یریاال تاالش     صا ب

 .گي بشر صوی  گیردایتقاي شرایط زندگي ر بهبود بخشیدن به بعد کیفي زند

اماا دی  اا    . گرفت کیفیت زندگي یري افراد سالخویه ر بیمایان صوی  مي ةدی ابتدا مطالع

 تماامي هایي فراتر از افراد مذکوی کشیده شده اسات ر   شمو  این مفهوم به  وزه ةگستر ، اار

 .گیرد مي شهررندان یک جامعه یا دی بر

لوم پزشالي صوی  گرفته است دی  الي که این ع ةبیشترین مطالعا  دی این زمینه دی  یط

کیفیات زنادگي باا عوامال      ،از یارف دیرار  . مواوع بیشتر از بعد اجتماعي نیاز به بریسي داید

 .دکرتوان به سالمت معنوي اشایه  متعددي ایتباط داید که از جمله مي

از منااب   دی این قسمت به تعاییف کیفي زندگي ر ایتباط نن با سالمت معناوي باا اساتفاده    

 .مختلف پرداخته شده است

 

 آوری اطالعات روش جمع

 ةبا مراجعه به کتابخاناه ملاي ایاران باا جساتلوي کلما      ر با بریسي متون مختلف اعم از چاپي 

ر گوگال   SID.irهااي فایساي اعام از     گاه معنویت ر سالمت معنوي، ر مناب  الالتررنیالي دی رب

معناوي، عوامال خطار، پیشاریري از بیماایي،      معنویت، ساالمت  هاي  جستلوي راژهفایسي با 

 ایتقاي سالمت ر کیفیت زندگي ر بدرن محدردیت زماني ر دی مناب  الالتررنیک انرلیسي اعام از  

Pubmed.com  ،Google Scholar  ر مناب  انرلیسي ازSID.ir   هااي مختلاف    باا اساتفاده از راژه

Spirituality  ،Spiritual Health ،Risk factor ،disease prevention ،Health promotion ،

Quality of life مواوعا  مختلف ، و بدون محدودیت زمانی به دلیل محدودیت منابع، تمامی

هاي کلیدي متعدد صاوی  گرفات ر  تاي دی ماوایدي منااب        ژه سالمت معنوي با جستلوي را

میان مطالب مختلاف باه    دی. یابي به مناب  بیشتر جستلو شد استفاده شده دی متون براي دست

 .هاي دیني اسالم باشد موایدي استناد شد که دایاي مناب  قوي ر نیز مطابال با نموزه
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 تعریف کیفیت زندگی

شناسي، ر  شناسي، یران کیفیت زندگي، یک مفهوم جدید نیست ر دی بسیایي علوم مانند جامعه

زنادگي یا پنادایهاي فارد از     سازمان جهاني بهداشت، کیفیات . اقتصاد از نن استفاده شده است

کناد ر ایتبااط ایان     راعیت زندگي خود با توجه به فرهنگ ر نظام ایزشي که دی نن زندگي مي

از بسیایي . کند هاي موید نظر ار تعریف مي لویترها با اهداف، انتظایا  ر استاندایدها ر ا دییافت

ه صاوی  متارادف اساتفاده    ارقا  کیفیت زندگي با مفاهیمي چون سالمت ر یاایت از زندگي ب

 (.2) شود مي

 3993 ةتحقیقي از ارایل دها  ةبه لحاظ نکادمیک، مفهوم کیفیت زندگي به عنوان یک زمین

مقاله که اصطالح کیفیات   23933میالدي بیش از  2332تا  3991از سا   .میالدي مطرح شد

دی تحلیلي که شالوک ر . اند المللي به چاپ یسیده بین ةزندگي یا دی عنوان خود داشته، دی عرص

مطالعاه عمیاال باا     994مقالاه ر   2211چالیده مقاله،  9429 ةاساس مطالع بر( 2332)ریردگو 

ها دی هر یک از ابعاد  ترین شاخص ترین معیایها انلام دادند، سه موید از معمو  استفاده از دقیال

ا اشاایه  ها  باه نن مفهوم کیفیت زندگي مشاخص شادند کاه دی زیار      ةهشت گانه تشالیل دهند

 :شود مي

هویت، خودایزشامندي،  )، مفاهیم مربوط به خود یاایت :هیلانيزیستي  به از بعد ا ساس( الف

 (پذیري، کنتر  بیني پیش)نبودن فشایهاي یر ي ، (عز  نفس

، ایتبایاا   (هااي اجتمااعي   هاي اجتماعي، تمااس  شباله)کنش متقابل  :یرابط بین شخصي ( ب

 .(ا ساس، فیزیالي، مالي، بازخوید)ها  یت،  ما(خانواده، درستان، همساالن)

رااعیت  )، راعیت اشاتاا   (دینمد، سود)هاي پایراه مالي  شاخص :ماديزیستي  به ا ساس (  

 .(نوع اقامت ر مالالیت)، مسالن (کای، محیط کایي

شااناختي، )، شایسااتري فااردي (دسااتاریدها، پایراااه تحصایلي )نماوزش   :بعاد یشااد فااردي  ( ث

 .(موفقیت، دستارید ر کاینمدي)، عملالرد (اجتماعي، عملي

هااي   ، اهاداف ر ایزش (عدم رابستري)کنتر  شخصي / استقال   : ال تعیین سرنوشت خود ( ج

 .(ها، ترجیحا  ها، گزینه فرصت)ها  ، انتخاب(نیزرها، انتظایا )شخصي 

، (هااي بیماایي، تناساب انادام، تاذیاه      کایکردي، نشانه)فیزیالي سالمت زیستي  به ا ساس ( ح

تفاری  ر  )، فراغات  (هااي مراقبات از خاود، تحارک     مهاای  )فعالیت جسمي زندگي یرزاناه  

 .(سرگرمي

کماک کنناده،   )هاي اجتماعي  پذیرش ر ادخا  اجتماعي مشایکت ر ادغام دی اجتماع، نقش ( خ

 (.هاي  مایت، خدما  بالهش)هاي اجتماعي  ،  مایت(داریلب
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 .(شهررندي، برخویدایي، فرنیندي)،  قوق قانوني (ا ترام، شان، برابري) قوقي  قوق بشر  ( د

پیشنهاد شده کاه دی جواما    الروهاي گوناگوني دی موید ابعاد مفهومي کیفیت زندگي  ،البته

 .سازي شده است مختلف نیز بومي

یساتي، ا سااس یااایت، اساتاندایدهاي     ز اي دی اصفهان از اجازاي ا سااس باه    مطالعهدی 

که کیفیات  شده است شهررندي ر منزلت نقشي براي تعیین کیفیت زندگي استفاده ر مشخص 

بیشترین مقادای دی ابعااد مرباوط باه منزلات      . زندگي از نصف باالتر ر نزدیک به عدد چهای است

 .نقشي ر کمترین مربوط به یاایت زندگي دی اجتماع بوده است

تعریف دقیال از کیفیات زنادگي   نداشتن اند که به دلیل  ن دی پایان اذعان داشتهاقمحق ،البته

توانند ادعا کنند که با ننچه به عناوان کیفیات    نن دی ایران محققان نمي ةر عناصر تشالیل دهند

گیري شده است چقدی به راقعیت نزدیک است، جاه بساا عناصار ر عاواملي کاه از       زندگي اندازه

 .ه استچشم محقال دری ماند

ر  دهاد نظر قرای  عوامل شناختي یا مدیا نیز که تمامي جام  ر کامل الرویي محقال، یرا ي 

 (.3)مبتني بر فرهنگ ایراني باشد ارریي دانسته است 

تعدد تعاییف این مفهوم اسات کاه چاه بساا      ةدهند کیفیت زندگي نشاندی زمینة مطالعا  

هااي   دي بودن نن، دیرري کایکرد نن دی  وزهبع باشد، یالي چند برنمده از سه عامل مختلف مي

شناسي، جارافیاي انسااني، مطالعاا  توساعه، اقتصااد ر      اي متفار  همچون پزشالي، یران  رفه

هاا ر یاا    ینادها، موقعیات  اشناسي ر سرانلام سط  تحلیل که ممالن است باه عاامالن فر   جامعه

بعادي اسات کاه از     ر چناد  کیفیات زنادگي مفهاومي پیچیاده     ،بنابراین .ساختایها مربوط باشد

پاذیرد ر از ایان یر، از    هاي فردي ر اجتماعي تاثیر ماي  هایي چون زمان، مالان، ر نیز ایزش مولفه

 (.0)هاي مختلف با معاني گوناگون همراه است  دیدگاه افراد ر گرره

رظیفاه نشاان داد    اي با هدف تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگي دی سربازان نظام مطالعه

گیري مذهبي، مد  زمان خدمت سربازي سپري شده، عاز  نفاس،    متایرهایي مانند جهتکه 

 (.2)تحصیال  ر راعیت مسالن با کیفیت زندگي ایتباط داید 

کیفیات زنادگي دی پاساخرویان از     ةاي دی شهرستان سقز نشان داد که میانرین نمر مطالعه

جتماعي، اعتماد اجتمااعي، مشاایکت   ا ةدایي با سرمای معني ةمقدای میانرین بیشتر است ر یابط

 (.1)داید ري هاي اجتماعي ر میزان دینمد فرد پاسخرو ر سط  تحصیال   اجتماعي، شباله

نریي با کیفیت زندگي معلمان نشاان   هوش معنوي ر تاب ةاي به منظوی بریسي یابط مطالعه

راییاانس کیفیات زنادگي معلماان یا     % 03نریي دی ترکیب با یالدیرر  مندي ر تاب داد که هوش

نریي به بهبود کیفیات زنادگي کماک     کند ر الزم است با افزایش هوش معنوي ر تاب تبیین مي
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 (.6)شود 

اي  ر اساسي دی مراقبت، نظای  ر مادیریت نشاانه  مراقبان افراد مبتال به سریان نقش اصلي 

. کنناد  تلربه شده دی بیمایان مبتال به سریان،  مایت ر پیریري دیمان این بیماایان ایفاا ماي   

بیماایان  ایان  هااي   اي به منظوی بریسي تاثیر مداخله معنوي بر کیفیت زنادگي خاانواده   مطالعه

تواناد   دهد که مداخلاه معناوي ماي    نشان ميها  هاي این پژرهش ر سایر پژرهش یافته. انلام شد

 .ها یا افزایش دهد کیفیت زندگي این خانواده

معنوي با یاایت از زندگي، ا ساس شادماني ر  ةاند که مداخل مطالعا  نشان داده ،همچنین

ایان  . ددایمنفاي   ةباالتر ایتباط مثبت ر با افالای خودکشاي ر اقادام باه خودکشاي یابطا      ةیر ی

هااي نناان،    مذهب به بیمایان مبتال به سریان ر خانواده/ معني است که معنویت ها بدین  یافته

کند ر به این ترتیاب کیفیات    گیر عراه مي دفاعي موثر یا به عنوان یک سپر اربهسازرکای یک 

 (.4)بخشد  زندگي ننان یا ایتقا مي

 

 رتباط سالمت معنوی و کیفیت زندگیا
ر ایان  است یتباط کیفیت زندگي ر سالمت معنوي محدرد ا ةتعداد مطالعا  انلام شده دی زمین

دی ذیال باه نتاایا  ایان      .مطالعا  محدرد نیز کمتر یري جمعیات عماومي انلاام شاده اسات     

  :پردازیم مطالعا  مي

سالمت معنوي ر کیفیت زندگي پرستایان دی یک مطالعاه دی  اد متوساط باود ر ساالمت      

نزماون یگرسایون   . دای داشات  مثبات ر معناي  معنوي با ابعاد مختلاف کیفیات زنادگي ایتبااط     

سالمت معنوي، نسابت شاانس کیفیات زنادگي      ةبه نمر% 33للستیک نشان داد که با افزایش 

 (.9)برابر خواهد بود  4/3خوب، 

اي یري جوانان مبتال به تاالسمي ماژری نیز نشان داد که افزایش ساالمت معناوي باا     مطالعه

ساالمت معناوي ر کیفیات زنادگي مبتالیاان مولتیپال        باین (. 9)کیفیت زندگي ایتبااط داید  

 (. 33)دای رجود داید  اساللررزیس ایتباط معني

دای  ایتباط سالمت معنوي با کیفیت زندگي دی سالمندان مقیم نسایشراه کهریزک هم معني

سااکن   2سالمت معنوي ر کیفیت زندگي دی بیماین مبتال به دیابت نوع  (.33)مثبت بوده است 

دی بین ابعاد سالمت معنوي، بعاد ساالمت رجاودي باا      (.32)دای داشت  ایتباط معني بندیعباس

 (.30)دای نشان داد  هاي کفایت دیالیز همبستري معني شاخص

تارین   ، مهام  دانشراه مک گیل کانادا براي کیفیات زنادگي انلاام شاده     دی دی تحقیقي که

اسات، اماا موااوع    شاده  جنساي شاناخته    ر عوامل موثر دی نن ابعاد جسمي، یراني، اجتماعي،
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 ةزمینا  این ابعاد موثر قلمداد کرده اسات ر نن یا پایش   ةاصلي دی هم ةمعنویت یا به عنوان زمین

 گذای است ر باه  کمیت زندگي نیز تاثیربر اگر چه معنویت . کیفیت زندگي مناسب شناخته است

، اما باراي اثباا  ایان مادعا     یوی یبیعي دی جامعه شاهد یو  عمر بیشتر افراد معنوي هستیم 

 .(32) الزم است صوی  گیردبسیایي تحقیقا  

 

 کیفیت زندگی و سالمت معنوی در اسالم

 .(3ة نی ،کهف) 

سااز دییافات کمااال  معناو        ناه بندگى خدا، زمی: خوانیم مي تفسیر نوی ذیل همین نیه دی

نیامش ر شادزیستي ر سالمت یراني انسان از نتایا یسیدن به کماال  . «انز  على عبده». است

. شاود  عباد  ر ایتباط با خدارند تأمین ماي  ةدیني دی سایهاي  معنوي است که با توجه به نموزه

ندایناد، از  هدف زنادگي خاود    بخشي از  یا  ر ین یاایتیتفسیر ر تبگرا  پوچ بسیایي از افراد

 .شناخت هدف زندگي به منظوی کسب نیامش ر سالمت یران کامال ارریي استیر،   این

مثبت، نساایش ر توانمنادي   هاي  امید، باری دهد فاکتویهایي مانند مي برخي تحقیقا  نشان

 باعث بهباود  نیند اثر شفابخش دایند ر مي دسته که از اعتقاد ا  مذهبي، ایتباط با خدا ر دعا ب

 .شوند مي

یالي از عوامل موثر دی ایلاد سالمت یران ر نشااط ر شاادي ر امیاد دی زنادگي، از      ،دی راق 

پرریدگای ر بازگشات باه    يکساني که ایمان راقعي به لقا. گیرد همین اعتقاد دیني سرچشمه مي

 .سوي ار دایند، هرگز دچای پوچي ر نا امیدي ر افسردگي یر ي نخواهند شد

هاا    تاالش  ةشود، اساس هم که از معرفت ر شناخت نسبت به مبدأ ر معاد  اصل مى امید

. مفید ر پرثمر انسانى ر نیز منشأ اصالح اموی دی جامعه ر یسیدن شخص به سعاد  اباد  اسات  

هاا ر   کاای   گونه که ناامید  ر قط  امید نسبت به خدا ر یرز قیامت منشاأ فساادها ر تباه    همان

 (.32) ن به شقار  ابد  استمنتهى شدن کای انسا

ا  یرشن امید داشته باشد، ا سااس نیالاو ر  االتى شااد باه ر        همین که انسان به نینده

د، ار یا باه  وشا  ماي شاود ر دی ار انریازه کاای ر تاالش ایلااد       دست داده، باعاث نشااط ر  ماى   

مایانى که  تى بی :گوید خایجي ميیالي از نویسندگان . کند ها  صحی  زندگى رادای مى فعالیت

ها ر  خویش یا  فظ کرده، یرزها، هفته ةتوانند یر ی مرگ ننان نزدیک است، با امیدِ به نینده مى

 . (31) ها دید ر ینا یا به یا تى تحمل کنند ماه

باری به معاد،  تى دی  د امید، اهرمى کاینمد دی گرایش به عمل است ر دی تنظایم زنادگى   

بدرن توجه باه بعاد معناوي انساان،      .داید يانسان نقش مهمسالم ر تصحی  یفتایها ر باریها  
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یوی شخصیت اجتماعي ار یا شاناخت ر باراي ساالمت نن کاایي      توان جسم، یران ر همین نمي

تواند به ایتقاي بهداشت یراناي کماک کناد، البتاه اعتقااد باه        دین ر معنویت مي ،دی راق . کرد

نیا  بریساي شاده   . انسان رجود داشته باشدمسائل معنوي ر باریهاي دیني، باید دی عمال جان 

کهف ر همچنین بسیایي دیرر از نیا  شریف قرنن مؤید این مطلب است که هر کاس   ةدی سوی

د ر از ساالمت یر اي ر معناوي برخاویدای باشاد، نیاماش       شودلش با یاد خدا مطمئن ر محالم 

نیام اسات چاون متىالاى باه     یر ى ر یرانى داشته ر هیچ هراسى از غیر خدا ناداید ر امیادرای ر   

قدی  ر عظمت الهى است ر انوای الهى دی دیرنش یسوخ کرده ر یاد خدا عامل یمأنینه ار شاده  

 .است

هنرامى که کایها  سنرین قاوا  ماا   : نویسد شناس معررف امریالایى مى دیل کاینرى، یران

شتر ارقا ، که دیهاا  امیاد   کند ر بی ا  یا از ما سلب مى ها هر نوع ایاده برد ر اندره یا از بین مى

نرییام، رلاى اصاالر چارا براذاییم یرح یاأس ر        شود، به سو  خادا یر  ماى   به یر  ما بسته مى

جا نریدن  ماد الهاى،    هیرزه به رسیله خواندن نماز ر دعا ر ب ناامید  بر ما چیره شود؟ چرا همه

 (.36) قوا  خود یا تلدید نالنیم

ه مانعى داید که چاون یالاى از شاما غام ر انادرهى از      چ: فرمودند( علیه السالم)امام صادق

ها  دنیا بر ار دی نید، راو بریرد ر به مسلد یرد ر در یکعت نماز بخواند ر برا  یفا  انادره    غم

 (.34) از صبر ر نماز یای  بلویید: فرماید اید که خدارند مى خود، خدا یا بخواند؟ مرر نشنیده

معنویات ، ایماان ،  راوی دی    . گاذاید  تااثیر ماي   بادن ایمناي  دساتراه  معنویت بر عملالرد 

ایمني یا به یریقي کاه قابال سانلش باشاد مانناد افازایش       دستراه هاي مذهبي عملالرد  مالان

کند  دی موید سالمت، زماني که بدن ا ساس امنیت مي. بخشد مي هاي سفید خون، بهبود گلبو 

یبیعاي   الات  ا  فاظ نماوده ر   عصبي قادی است نیامش خود یدستراه ر دی نیامش قرای داید، 

 ةدی ایان  الات هما    ،دی راقا  . ایمني قادی است بهتر عمال کناد  دستراه باشد، بنابراین داشته 

 . (39) ترند ها موفال اعراي بدن دی مقابله با بیمایي

 

 اساس مبانی دینی های پیشنهادی بر راه
ها یا به شرح زیار   توان نن مي معنوي به عنوان دیماني موثر دی ااطراب،هاي  با مرریي بر دیمان

 : دکربندي  جم 

کااهش   هتواند با  مي ر دیماني مالمل است کهمند  اي نظام گوش دادن به نراي قرنن، مداخله .3

تهاجمي، بدرن خطر ر دی زمان  ، ایزان، غیرنسانیرشي . ااطراب ر عالئم  یاتي کمک کند

 .است تاهوک
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زیباایي از  هاي  اخالقي تربیتي جلوهنثای  شتي ر نیزعالره بر نثای تربیتي فوق العاده، نثای بهدا .2

نماز به عناوان یاک راکسان ماوثر دی پیشاریري از      . استنماز هاي بهداشتي دیماني  ریژگي

 .است مشالال  جسمي یراني

شود شخص دی تمام کایهایش به خدارند متعاا  اعتمااد کناد ر دی     مي توکل بر خدا موجب .0

 .موثري دی افزایش سالمت یران دایدد  ار نیامشي ایلاد شود که نقش 

تني بر فرهناگ جامعاه اساالمي اسات کاه موجاب کااهش        بتالرای اذکای مستحبي یرشي م .2

 .شود مي ااطراب دی افراد

یاک   هدهد که افراد با اعتقادا  مذهبي ر با توکال ر تالیاه با    مي پژرهش ما نشانهاي  یافته .1

ن خویش یا  فظ کنند تاا دی مقابال   توانند سالمت یرا مي مبدا ر اتصا  به نیرري عظیم نن

 .نشوند.... ها دچای ااطراب، ناامیدي ر افسردگي ر  سختي

با نموزش صبر . مهم ر دیني است که دی افزایش شادکامي موثر استهاي  صبر یالي از نموزه .6

د که از تمام توان ر امالانا  ماادي ر معناوي باراي یسایدن باه هادف یاا        گیرن مي افراد یاد

 .شود مي این راعیت باعث گسترش شالوفایي فرد. موان  استفاده کنندبریرف کردن 

اسالم که ماداخالتي چاون دعاا ر    هاي  که تاکید بر نموزهداده شده است  پژرهشي نشاندی  .4

نیایش، مطالعه متون مقدس، بخشایش، مراقبه ر تصویرساازي معناوي، عباادا  ر مناساک     

  مایتي مذهبي یا دی بار نظام استفاده از مذهبي، نوشتن دی موید ا ساسا  معنوي، توبه ر 

 .(39)ي داید دای معنيگیرد، بر کاهش ااطراب دانشلویان تاثیر  مي

کیفي مشخص شد که پزشالان موافال بودند که دین تاثیر مهماي بار ساالمت    اي  دی مطالعه

 .(23)داید ر اکثرار تاکید داشتند که این تاثیر دی دیجه ار  مثبت است 

لاد تعهد بیشتر موجب دیگیاري کمتار دی زنادگي خاانوادگي ر افازایش      مذهب از یریال ای

دین ر معنویت پیامادهاي مثبات مهماي دی یراباط زنادگي،      . شود مي یاایت ر ثبا  دی ازدراج

ریژه کیفیت زندگي خانوادگي،  مایت معنوي باالتر ر افزایش یرابط  ماایتي باین رالادین ر     به

 .(23)کودکان داشته است 

یراباط  ر عملالارد شاالي،   ( معنویات )پژرهش نشان داد که بین نررش دیني ک یهاي  یافته

گونه که هرچه فرد از دیجه ایمان باالتري برخویدای باشد، دی برخاوید باا    رجود داید بدینمثبت 

دایي ر عملالرد شالي بهتري  ا تماال خویشتنفشایهاي یر ي ر یراني ها ر  ها ر گرفتایي سختي

 .(22)خواهد داشت 

بااا  جهااة، شااادماني ر نشاااط بیشااتري داینااد ر دی مواخشاانوديد مااذهبي از زناادگي افاارا

ماذهب ر  . دهناد  ماي  اجتمااعي منفاي کمتاري یا نشاان     ـ   یریدادهاي زندگي، پیامدهاي یراني
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معنوي دی ایتقاي سالمت یراني فرد ر جامعه ر کاهش یفتایهاي بزهالایانه نقاش داید  هاي  ایزش

(20). 

معنویت ر ساالمت یراناي دانشالویان    هاي  نشان داد که بین مولفه اي دی بندیعباس مطالعه

 .(22)بسیای قوي ر مثبت رجود داید  ةیابط

دهد دی افرادي که از معنویت ر سالمت معنوي بااالیي   مي بریسي دی مطالعا  مختلف نشان

تاوام باا   برخویدایي از سبک زندگي سالم ر مولد، باا کیفیات   : د ذیل رجود دایدایبرخویدایند مو

میر ر پیشریري از بیمایي، افزایش تحمل بیمایي،  یو  عمر قابل قبو  ر کاهش میزان مرگ ر

منادي از زنادگي، کااهش میازان اساتفاده از خادما         تر بیمایي، ا ساس یااایت  بهبود سری 

بهداشتي دیماني ر تعامل سالم فرد دی اجتماع ر دی نهایت ایناله اکثر قریب باه اتفااق مطالعاا     

ي از تاثیر مثبت معنویت ر سالمت معنوي دی کیفیت زندگي افراد بوده ر پژرهشرران لازرم   اک

یي ر بهباود کیفیات   ایبي جهت کنتر  ر دیمان بیما هاي  استفاده از معنویت یا دی کنای دیمان

 .کنند مي زندگي پیشنهاد

کاه   سازمان جهاني بهداشت ر مطالعا  مشابه دی نقااط مختلاف جهاان نشاان داده     ةمطالع

ر یر اي بیشاتري یا باه     تواند توان مقابله با مشالال  یا باال ببرد ر سالمت جسمي مي معنویت

 .(21)گیارد   ماي  هاا نیام  ن است که نگاه باشید که با یاد خادا د  نقر ةایماان نرید که یادنری نی

اي دیرر نشان داد که هر چه نررش ماذهبي بااالتر باشاد ساالمت یران دی دانشالویان       مطالعه

 .(26)باالتر است 

اي کاه از جاناب    اي مردمان نمد باه ساوي شاما پندناماه    » :فرماید مي 14 ةنی ،یونس ةسوی

هااي   قرنن کتاب شفاست، شفاي بیماایي  «.پرریدگای شماست ر شفاي ننچه دی دلهاي شماست

یوی که دی یرایت نمده است بیمایي قلاب ر بیماایي    هاي قلبي ر یراني، همان جسمي ر بیمایي

 .تن

هاي یر ي ر قلبي چون تالبار،  ساد، بخال، مالار ر      از بیمایي یب یر انيیازي دی کتاب 

ها یا مخالف صحت ر بهداشت بدن دانسته،  گوید ر این نوع بیمایي مي  یله، دیرغ ر غیره سخن

 .داند مي جسم یا تاب  اخالق نفس جمزا

گیارد   مي اخالقي سرچشمههاي یر ي ر  جسمي از بیمایيهاي  یازي که بیمایي ةاین نظری

نمده است صحت جسد از کماي  ( ع)دی یب امام علي . است «ن ر یب النبينیب القر»مطابال 

ری  ساد  داید ر اا  ماي  دیشه ر فالر بازیا از ان نفس انسان اری داید ر ار  سد براي.  سد است

شاود ر   مي ها، خواب ر خویاک از انسان  سود سلب غم ر نایا تي براي جسم نن است که بر اثر

شود هم اثر بد دی چهره ظاهري ار داشته باشد ر هم مبتال به سوء هاامه گاردد ر   مي این سبب
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 .ار تاییر پیدا کند ةینگ چهر

یتي که از  د تلارز کند ر به افراط وخشم ر غرب از جمله صفا  ناپسندي است که دی ص

دیرغراویي از صافا    . یسااند  ماي  برد ر به خود فرد ر ایرافیاان نسایب   مي برسد، عقل یا ازبین

 ناپسندي است که  تي اگر فرد به نن عاد  کرده باشد همیشه از یسوایي فاش شدن دیرغ ینا

 .شود مي سایش ار مختلن برد ر مي

ر خدارند غم به یري غم برایتاان نرید   :ن  عمران نمده است ةسوی 10 ةنرراني ر اندره دی نی

غم موجب کدری  فالر . یسد غم ر اندره نخویید مي به شما ننچه اید ر یا تا به ننچه از دست داده

کناد   زیان ار یا دی برداید توافال نميکه شود، انسان عاقل کامل، بر  التي  مي ر نزای جسم ر جان

بدیهي است غمناک شدن هایچ  . نید که بر ار راید شده است مي ر دیصدد بریسي منشا غمي بر

 .شود مي س است که به زیاني دیریس منلرنفعي نداید ر دایاي اری ر زیاني زردی

یساند، پرخاویي پیارري کاردن از     مي پرخویي از عوایض زیانبایي است که به جسم نسیب

کاه باه    يفیلسوفي دی پاسخ به شخص. هواي نفساني ر تصوی لذ  غذاهاي لذیذ ر خوشمزه است

خاواهي   ماي  بمانم، اما توزنده ایناله خویم براي  مي من» :بسیای کم خویدن ار اشایه داشت گفت

 (24. )«زنده بماني براي ایناله بخویي

 

 گیری نتیجه
بارد کاه باا پایش گارفتن خصاایص نیاک ر         توان پاي  با ایائه این مختصر  مطالب به یا تي مي

 ،دی راقا  . برخویدای بوداي  توان از کیفیت زندگي شایسته پسندیده ر توکل ر امید به خدارند مي

هر انساني براي داشتن زندگي با کیفیت باید تالش نماید، لذا یشد معنویت از ابتداي کودکي تاا  

 .ها ر موسسا  نموزشي ر فرهنري قرای گیرد خانواده ةسنین باالتر باید دی برنام
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 و سالمت معنوي دوران ازدواج و بارداري. 7
 مقدمه

 يجسـم  يها جنبه ةهم کهشد  يتر ف جامعيبه بعد تعر 3991از سال  يمفهوم سالمت باروراز 

نگـا    .گرديدشامل را سالم طور   به يبارور نديفراو  يو روان ياجتماع ،ياقتصاد يو حت يو معنو

ـ باتا زمـان زايمـان    يبارداراز زمان ک زن يست که ين نيتنها ا يسالمت بارور د تحـت نرـر و   ي

خـو،،   ةيـ تغذ :انجـام شـود   يپزشـک  يها د مراقبتيبا يمراقبت باشد بلکه از همان دوران کودک

کـه   يو معنـو  يو روانـ  ياجتمـاع  -ياقتصـاد  يها نهيزم ةالت خو، و هميآموزش خو،، تحص

 (. 2و3(سالم باشد  يک باروري يبرا يا تواند مقدمه يم

ن آمـوزش  يداد  شـود و همننـ   يو جـوان  ينوجـوان  د در دورانيـ معنوي کـه با  يها آموزش

. اسـت ار مهـم  يدختـران و پسـران جـوان بسـ    آيندة  يزندگ يپرخطر برا ياز رفتارها يريجلوگ

سالمت (. 3) يابد مي ادامه يان زندگياست که از تولد شروع شد  و تا پا ينديفرا يسالمت بارور

ـ  ةدر زمان مناسب انجام شـود و فالـل   يدقت دارد که بارور ن نکتهيبه ا يبارور هـا   مـان ين زايب

تنهـا   يسالمت بـارور . شودالزم از فرد باردار انجام  يها مراقبت يمناسب باشد و در طول باردار

و معنوي را در  يو روان ياجتماع ـ   يفرهنگ ـ  ياقتصاد يها حوز  ةست و همين يپزشک ةدر حوز

هـا را   د همـه مللفـه  يـ سالم داشـته باشـد با   يک باروريخواهد  يکه م يبر خواهد گرفت و هر زن

کامـل   يسالمتمعناي به  يبهداشت بارور ،بهداشت يف سازمان جهانياساس تعر بر. کندت يرعا

ا ش از تولـد تـ  يپـ ) يدر سر تا سر طـول زنـدگ   يبارورنرام و معنوي  يو اجتماع ي، روانيجسم

که در ارتباط با زنـدگي و رسـتگاري در   سالمتي است سالمت معنوي يکي از ابعاد . است( مرگ

ويـه  در بعـد مـذهبي و جـداي از      دنيا و پس از آن است و با احساسات عميق و عقايد انسان به

 (.5 و 4) ارتباط داردبخش مادي و جسماني زندگي 

هـا و مشـکالت و    يبـا خـدا در سـخت   ارتبـاط  . اسـت ت، عامل مهم در سالمت باروري يمعنو

 . دهد  ي، به انسان آرامش ميزندگ يها بحران

در  يمهـم پزشـک   يهـا  شرفتيدر قرن حاضر و پ يلنعت و يمتاسفانه با وجود تحوالت علم

، يش است و اختالالت عاطفيرو به افزا يبشر ةدر جامع يو روان ير، مشکالت روحياخ يها دهه

موضـوع   ،نيبنـابرا . اد شد  استي، زيو اجتماع يفرد يها يسازگاراد، آمار طالق و نايمعضل اعت

د  يـ کپارچـه بـه هـم تن   يجسم و روح مانند تار و پـود   دارد؛ زيرا ييت بسزايسالمت معنوي اهم

 يعنـ يسالمت معنـوي  . ديب خواهد ديآس  هم يگريند، ديب ببين دو آسياز ا يکياند و اگر  شد 

از نرر تفکـر، خلـق و خـو، و     يايمان به خداوند، عملکرد موفق و عالفرد بتواند با اعتقاد و نکه يا

گـران  يدر جامعه داشته باشد، روابط مثبت با د يديمف يها تيفعالن، يهمنن. رفتار داشته باشد
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گـران را هـم داشـته    يکمک بـه د  ييد و توانايکنار آ يمات زندگيبرقرار کند، با مشکالت و نامال

ن پدر و مـادر بـا   يشود، بنابرا  يسالمت معنوي در خانواد  گذاشته م ه بهداشت ويهسته اول. باشد

سـالم از نرـر    يتواننـد فرزنـدان   ي، مـ يميگرم و لم يجاد فضايح خود و ايت سازند  و لحيترب

 (.7 و 6)ت کنند يسالمت معنوي ترب

ترين مسائل مورد توجه در نرام تعليم و تربيت اسالمى، رشـد شخصـيتى متعـادل و     از مهم

ها  دينى، برا  ارتقـا  سـالمت معنـو ، بايـد از      آموز بر اساس  .مت معنو  خانواد  استسال

. هـا  عـاطفى ضـعيف و ماننـد آن پرهيـز شـود       هـا  للـط، ارتبـاط    ها  ناآگاهانه، نگرش اقدام

آشنايى افراد با اهداف زندگى مشترك، تمايالت طبيعى و فطـر  زن و مـرد، حقـوق     ،همننين

هـا    بينانه نسبت بـه همسـر، کسـب مهـارت     کديگر، نگرش مثبت و خوشزن و مرد نسبت به ي

معاشرتى و کوشش برا  انجام وظايف شرعى و همکار  در جهت قـر، الهـى، زمينـه سـالمت     

 (.9 و 8)سازد  را فراهم مىها  آن معنو 

 
 اطالعات  يآور روش جمع

و  يو بـاردار  يمعنـو رامـون سـالمت   يد پيـ هـا و مقـاالت جد   کتـا، اسـت بـر    ين مقاله مروريا

 .ها جز اينو  pubmed ،.SIDيها تيسا

 

 ها افتهي
ارزشمند  افراد آدمى و حقوق آنان، افراد را بـه سـو  تعـادل شخصـيت،      ةباورها  دينى دربار

، از اولين کسانى کـه بـه   امريکا پزشکان  روان ةدر ميان جامع. کشاند معنويت و روابط اخالقى مى

، امريکا پزشکى  پدر روانبنيامين راش توان از  دند، مىکراشار   يمعنو ـاهميت مطالعات مذهبى 

قـدر بـرا  پـرورش و سـالمت معنـوي آدمـى        مـذهب آن :  و  اظهار نمود. ياد کرد( 33 و 31)

ها، دعـا را يکـى از رفتارهـا      با مرور جامعى از بررسى مانسون .اهميت دارد که هوا برا  تنفس

 ةشـناس برجسـت   معنـوي مـايرز   .(32)ستى گزارش کرد  است مذهبى مرتبط با سالمت و تندر

مذهب را در ارتقا  بهداشت معنوي گزارش آثار  اروپايى در تحقيق رو  مراجعان کلينيک خود،

سه عاملِ معنويت، آزاد  و مسئوليت را جوهر وجـود انسـان دانسـته     فرانکل .(32)  است نمود

همـين   ةلم، معنويـت مسـتتر اسـت و در سـاي    معنا  انسـان سـا   است و بر اين باور است که در

عينـى و مـاد  زنـدگى حرکـت      رسـد و در ابعـاد   است که فرد به کمال مـى  «سالمتى معنو »

هـا حـاکى از همبسـتگى منفـى بـين       آمـوزان ايرانـى، يافتـه    در يک بررسى رو  دانش. کند مى

 .(33و6)افسردگى و نگرش مذهبى بود  است 
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نقش مـذهب در مقابلـه بـا     ةجامعى در زمين ةست که نررياز جمله پهوهشگرانى ا پارگامنت

تـثثير ديـن در مقابلـه بـا عوامـل فشـارزا و        ةاو بـه سـه شـيو   . عوامل فشارزا مطرح کرد  اسـت 

ارزيابى فرد از عامل تهديدکنند  و شـدت   ةنحو (3(: 34) ساز  سالمت معنوي اشار  دارد فراهم

برداشـت و تفسـير افـراد از     (3  قابـل حـل؛   ا کمک در تعريف مجدد از مشکل به گونـه  (2آن؛ 

هـا    اند کـه آمـوز    در تحقيقاتشان نشان داد  الر و والريت . رويدادها  زندگى و پيامدها  آن

دهى بـه روابـط بـين فـرد  و سـالمت اخالقـى و معنـو          دينى با تغيير سبک زندگى و سامان

اعث افزايش سالمت معنـوي و  بند  عملى به باورها  مذهبى ب و پاي( 36و35)همبستگى دارد 

اين پهوهشگران ديدگاهى معنوي ـ اجتمـاعى را بـرا  توجيـه همـين      . شود اخالقى در افراد مى

: روانشناس بـالينى نيـز معتقـد اسـت     ،مى. اند بين مذهب و سالمت معنوي پيشنهاد کرد  ةرابط

ست، يکى از دين راستين از دو جهت در سالمت معنوي و پرورش شخصيت سالم در فرد ملثر ا

و دوم از آن جهت کـه  . بخشد کند و به زندگى معنا مى آن جهت که هدف زندگى را مشخص مى

ها  دينى گرايش به خير، ارزشمند ، اخالق و مسئوليت را در روابط خود با ديگـران و از   آموز 

بهـا، از   دار  واقعـى را دارا  آثـار گـران    دين ،ويليام جيمز. (35) کنند جمله با همسر تقويت مى

مى آخرت، ارتباط با خدا و پيونـد  ئحيات انسانى از زندگى موقت دنيا به زندگى دا ةجمله گستر

دوستانه با رحمت و قدرت نامحدود او و ارتقا  سالمت معنوي و پرورش روح معنويت و اخـالق  

دانسته است و بر اين نکته ( سته انسانىخلوص، مهرورز ، نيايش، شکيبايى و ديگر لفات برج)

تثکيد دارد که زندگى سالم خانوادگى و اجتماعى افراد، با سالمت معنوي برخاسـته از عمـل بـه    

 (.37 و 36)د شو ها  دينى تثمين مى آموز 

اللّـه،   در نرام تعليم و تربيت اسالمى و در راستا  رسـيدن انسـان بـه سـعادت و قـر، الـى      

ترين هدف تربيتى، رشد شخصيتى متعادل زن و مرد بر محور معنويـت و افـزايش سـالمت     مهم

توان شناخت خالق، دوست داشتن او و تالش برا  قـر، بـه    سالمت معنو  را مى. معنو  است

شدن،  داشته داشتن و دوست ها  ديگر  نرير احساسات، دوست واند زمينهت او تبيين کرد که مى

کمک کردن به ديگران، تجربه کردن لذّت، داشتن يک هدف اساسى در زندگى و تجربه کمال و 

سالمت معنو  در شناخت و ارتباط دوسـتانه بـا خـدا و بنـدگان و     . آرامش زندگى را دربر گيرد

منـد زن و مـرد    يابد و از ارکان آن، نوع ارتباطـات ضـابطه   تحقق فضايل در خويشتن، مفهوم مى

کند و بر بسيار  از ابعـاد زنـدگى    است که موفقيت در ارکان ديگر سالمت معنو  را تسهيل مى

ا  نهاد   بنا  زناشويى بايد به گونه  در حقيقت، سنگ. گذارد فرد ، اجتماعى و معنو  تثثير مى

از . تقا  سالمت معنو  اعضا  آن را به دنبال داشته باشـد شود که عملکرد مطلو، خانواد  و ار

ا  برخـوردار اسـت و از آن بـه عنـوان      روست که در ديدگا  اسالمى، ازدواج از قداست ويه   اين
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د  است؛ زيرا انتخا، همسر و ازدواج، مسير سـعادتمند   شترين بنياد نزد پروردگار ياد  محبو،

تـرين رفتـار اجتمـاعى بـرا       به عنوان مهـم  ، ازدواجمننينه. سازد مىآسان افراد را در زندگى 

توانـد موجبـات    يابى به نيازها  عاطفى و کسب امنيت و آرامش شناخته شد  است و مـى  دست

تـرين   و روشن است که نسل جوان، که بهترين و سـازند   ها را فراهم آورد رشد و پيشرفت انسان

عه، بسـتگى بـه تـالش و همـت ايـن قشـر دارد       نيروها  جامعه بود  و پيشرفت و تعالى هر جام

رود، موفقيـت در ازدواج   تر به شمار مى آننه از خود ازدواج مهم ،البته(. 38)نيازمند به آن است 

 ةخانواد  است که در ساي ةجانب و احساس خوشبختى و رضايت زوجين از يکديگر و سالمت همه

هـا و سـالمت    ررسى، تحقق اين موفقيتبر اساس آيات و احاديث مورد ب. گيرد معنويت شکل مى

سـالمت معنـو    . را بياموزنـد ها  آن ا  است که زن و مرد بايد ها  ويه  معنو ، مبتنى بر آموز 

ها  بين فـرد  کـه فـرد از     تواند برا  بهبود کيفيت زندگى مشترك زن و مرد و نيز حمايت مى

اهميت و نقش سـالمت معنـو     با توجه به. گيرد، سودمند باشد خصوص خانواد  مىه ديگران ب

نيل به کمال و رضوان  ةساز  زمين ويه  زندگى خانوادگى و فراهم ساز  زندگى انسان به در سالم

ا  اقـدام شـد  کـه     شناختى، تربيتى و اخالقـى ويـه    ها  معنوي الهى، در متون دينى، به آموز 

 . اشدسالمت معنو  زنان و مردان را به دنبال داشته ب يتواند ارتقا مى

آنـان   يو سـالمت معنـو  هسـتند  ر جامعـه  يپـذ  بيآس يها ه  زنان باردار از گرو يو زنان و به

 يسالمت روح يدر محور مرکز يامروز  سالمت معنو. ن و نوزاد استين کنند  سالمت جنييتع

مادران در سطوح مختلف بـه عنـوان عامـل     يباورها و اعتقادات معنو. قرار دارد يو جسم يروان

بـر اسـاس    از مطالعـات انجـام شـد     يبرخـ . نقـش دارد  يو نـوزاد  يمادر يامدهاير پمستقل ب

 يامدهايبر پ ين باورند که سالمت معنويهاي مادران باردار نشان داد  که مادران بر ا ينررسنج

رامش آدر انسان موجب  يزال قدرت معنويمنبع ال يتجل(. 21)رگذار است يتاث يو نوزاد يمادر

امـا  . اسـت  يو روانـ  يو روح يسالمت جسم ةن کنندييو تع( اهلل تطمئن القلو، اال بذکر)خاطر 

و  يزنـدگ  ةويز  شدن شـ ياز مدرن يناش يروان يروح يها و فشار يطيمح يزا وجود عوامل تنش

الت يو انترـارات و تمـا   يازهـا در بعـد مـاد   يو گسـترش ن  يرات روابط و مناسبات اجتمـاع ييتغ

 . اند ر بود ياخ يها در سال يذار در سالمت معنورگياز عوامل تاث ينامحدود ماد

از زنـان   ياريبسـ . آورد ياش به وجود م زن، همسر و خانواد  يپرخطر را برا يدوران يحاملگ

کارکنـان و  . رنـد يگ يشان بـه کـار مـ    تيبهتر کردن وضع يشان را برا يو معنو ياعتقادات مذهب

مـوثر   يمعنـو  يهـا  تواننـد مراقبـت   يشامل پرستاران و ماماهـا و پزشـکان مـ    ين بهداشتامراقب

بـر اسـاس    کـه  يمـداخالت . رنـد يشان به کار گ يشغل ةر را در محدوديگ يمداوم و پ يها تيوحما

تواند  يجهت کاهش اضطرا، کمک کنند  باشد و مدر تواند  يم ،شود يانجام م ياعتقادات معنو
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 (.39)دار باشد  عارضه يها ين حاملگک روش مطمئن جهت ادار  کردي

اسـتفاد  از   ن،ييزنان بـاردار نشـان دادکـه اعتمـاد بـه نفـس پـا        يخود رو ةدر مطالع 3يسه

زان يـ ش ميو افـزا  يالکل در مادران باردار سبب کوتا  شـدن زمـان حـاملگ    ر مجاز ويل يداروها

در زنـان   ياز حـاملگ  ين بودن سطح اعتماد به نفس و درك منفـ ييپا. شود يپر  ترم م يحاملگ

 (.21)پر  ترم بود  يکنند  حاملگ ينيب شيپ يدار يمعنطور   به باردار

ش ي، افـزا ياجتمـاع  يهـا  تيـ شـتر از حما يب يمند تيسبب رضا ياعتقادات معنو ،نيهمنن

زان يـ وکـاهش م فشـارهاي روحـي   گار، کـاهش  يزان مصرف سـ يزان اعتماد به نفس،کاهش ميم

در زنان بـاردار بـا   فشارهاي روحي و کاهش  يش اعتقادات معنويافزا. ز بوديآم مخاطر  يرفتارها

 (.23)همرا  بود ها  آن در يبهتر شدن سطح سالمت

از  %47 ،کرد  اسـت  يبررس يرا در حاملگ يمان و اعتقادات معنوير ايکه تاثيسه در مطالعه 

ابـراز  % 45شـت و  شـان دا  ير مثبـت در زنـدگ  يتـاث  يزنان باردار ابراز داشتند که اعتقادات معنو

کـه   يافـراد . هـم مطمـئن نبودنـد   % 4/5ر نداشت و يتاثها  آن يرو يداشتند که اعتقادات معنو

ت، يـ ر مشـاور  و حما يـ نر ير آن را در بـاردار يرا مثبـت قلمـداد کردنـد تـاث     ياعتقادات معنـو 

ر رو و اعتمـاد، کمـک کننـد  د   يـ ارتباط با خـدا، ن  يبرا يا اجر و پاداش، راهيمحافرت، رحمت 

 (.22)قلمداد کردند  ير مثبت کليک تاثيو  يريگ ميسخت تصم يها زمان

خود  يپرخطر، زنان باردار اعتقادات معنو يها يحاملگ يروبر  2پرايس ةدر مطالع ،نيهمنن

دانسـتند و   يپرخطرشان مـ  يدر ارتباط با حاملگفشارهاي روحي شان را سبب کاهش  و خانواد 

و  يبـاردار  يامـدها يبر بهتر شدن پ ير خوبيتاث ،ياعتقادات معنون باور بودند که ين بر ايهمنن

 (.23) دداها  آن نوزاد متولد نشد 

 

 تي، معنوياسالم يها هيتوص
اسـت   يها، امر نآبه ثمر نشاندن  يوقفه برا يها هستند و اهتمام ب انسان يفرزندان، حالل زندگ

محبّـت پدرانـه و مهـر مادرانـه، در      يکه از جانب حضرت حق در محمل نوران يو فطر يسرشت

شـاهد آن  ايـران  ه  در کشـور  يو امروز و به يايدر دن. عت گذاشته شد  استين به وديوجود والد

کودکـان و   يسطح سالمت جسـمان  يارتقا يبرا يا وقفه يم که در سطوح مختلف، تالش بيهست

ر، کمتـر  يـ گ ن همّـت همـه  يالم ر بهرسد که  ينوزادان در حال انجام است؛ امّا متاسّفانه به نرر م

؛ بينديشـد  يا اطفال چار  يو معنو يسطح سالمت روحان يارتقا يبه فکر آن است که برا يکس

                                                                                                                                        
1. Yeses 

2. price 
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ـ  ـفرزند خود  ين در مورد آنکه در دوران مختلف زندگيم والدينيب يمدليل ن يبه هم قبـل   يحتّ

دارند؛ امّـا از آن لافـل هسـتند کـه اگـر       يا د بخورند اطّالعات گسترد يچه با ـاز انعقاد نطفه او 

شکل  ير نورانيل يو در محمل ير روحانيل ييدر فضا ين مراقبت جسمانيه و واالترين تغذيبهتر

باشـند بـه انجـام و    « چشـم  يروشـن »لـالح کـه    يپرورش نسـل  يعنين يآمال والد تيرد لايبگ

 (.25و24)د يسرانجام نخواهد رس

« نـد راوج سعادت به دامـان دا  يهما»ناسالم،  ين با جسمفرزندانکه يا پر واضح است امکان

د  يرا در آلـوش نکشـ   يشـاهد رسـتگار   يهرگز کسـ روح ناپاك هموار  وجود دارد؛ امّا با ( 26)

کودکان مـا مـوثّر    يت معنويشخص يريگ بر شکل يپرداختن به آننه که در دوران باردار. است

 . است، اهميت ويه  دارد

متعـال کـه    ياست زند  و از شمار بندگان خـدا  يانعقاد نطفه، موجودن از همان زمان يجن

ح ياسـت کـه تسـب    يطبق نرر قرآن، موجـود . و حقوق او هستند  گر بندگان، موظّف به حفظيد

 يط زنـدگ يز محـ يمادر و ن يو جسم يتمام حاالت روح. د و قابل احترام استيگو يم يحق تعال

م که تمام آننه که يد دقّت داشته باشيبا ،نيبنابرا. بود او موثّر خواهند يت رشد معنويفياو بر ک

ز تمـام  يکند و ن يکند، احساس م يند، لمس ميب يد، ميگو يشنود، م يپوشد، م يخورد، م يمادر م

، يزنـدگ  يفضا يعني ـ  ا و يرامون يتمام اتّفاقات پ ياو و حتّ يو روح يقلب يها ها و واکنش کنش

  .(27)ن موثّرند يو معنوي جن يت روحيهمه و همه بر ترب ـ …نان ويرفتار همسر، همنش

هـم خودمـان بـه     يعنـ يم و هم مصلح؛ يد هم لالح باشيبا ،ميخواه يپس اگر فرزند لالح م

و  يالـالح مـادّ   يرا بـه سـو   …و  يط زنـدگ يان و محـ يم و هم اطرافيسمت الالح حرکت کن

 .ميش ببريپ يمعنو

 رفتـه  يپذ  يز امرين يدر علوم امروز ،شود يشروع م ينيت فرزند از دوران جنين امر که تربيا

 است  شد 

 از مـا  چهـارم و پـس از    يتين از عوامل تربيجن يريرپذين است که تاثيبر ا يارياعتقاد بس 

ن يرات گوناگون قبل از انعقاد نطفه، جنيدر لورتي که عالو  بر تاث. شود يولوج روح شروع م

ت کودك از همان يمتاثّر از عوامل اطراف خود است و لذا تربز يانعقاد نطفه ن ةاز همان لحر

مسـامحه   يز بـا قـدر  يـ له نئن مسيم ايکه گفت چنان ،البته. شود يل نطفه آلاز ميلحره تشک

ها قبل از انعقـاد   که از مدّت يمئاست مستمر و دا يت کودك رونديترب  شود و گرنه يان ميب

 .نطفه او آلازشد  است

ـ ياِنَ الْوَلَدَ الصَـالِحَ رَ » : نديفرما يم( آله و سلّم ه و يعل اهلل  يللّ)امبر خدا يپ نِ ياحِيـ مِـنْ رَ  هحَانَ

ن ياست که پـرورش چنـ   يهيبد .(4)« ن بهشت استياحياز ر يحانيفرزند لالح، ر(: 28)الْجَنَه 
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ط يتمام شرا يساز واال و آماد  يمراقبت  از بهيد نينما يوردآ هم يبهشتبا رياحين که  ييها حانير

نا ينب يعل) يامبران الهيتمام پ ،در واقع. دارد ـ  ش از افشاندن بذر تا زمان به ثمر نشستن آن يپ ـ

 يق جنّت و لقايکه الرا  يپرورش انسان يعنيک هدف، ين ياند تا هم آمد ( هم السّالميو آله و عل

ن يتـر  ياز الـل  يکـ ين بـه عنـوان   يان، خـانواد  و والـد  يـ ن ميدر ا. نديب نمايپروردگار باشد تعق

دارنـد؛ امـام   نقـش اساسـي   او   نـد  يا شـقاوت آ يکودك، در سعادت  يرشد و بالندگ يها محمل

»: نديفرما يم( ه السّالميعل)لادق 

 يهود و نصرانين يد؛ پس پدر و مادر، او را به ديآ يا ميبه دن يبه فطرت اله يهر نوزاد: 

 .(29)« .دهند يش ميگرا يو زردشت

ن يکننـد، والـد  خداونـد قـادر را    يند ، بنـد  باشـند و بنـدگ   يآ يها آنکه نسل يبرا ،نيبنابرا

ات از يـ روا يکـه در برخـ  د آننـه  يبـزرگ بزننـد و شـا    يد دست به مجاهـد  و تالشـ  يبا يامروز

ن يمادران بر شمرد  شـد  اسـت نـاظر بـه همـ      يبرا …و  يردهي، شيشمار باردار يب يها ثوا،

 :ت شودين دوران رعايرود در ا ياست که انترار م يا مراقبت مجدّانه

»: فرمودند (ص)امبر خدايپ

رد و يـ روز  بگ[ روزهـا ]است کـه  يشود، مانند کس يباردار م يکه زن يهنگام: 

 يدار باشد و با جان و مال خود در را  خدا جهاد کند؛ هنگـام  شب زند [ ها در عبادت خدا شب]

به چه انـداز  اسـت؛ و    يدانيرد که از عرمت نميگ يبه او تعلّق م يهم که وضع حمل کند پاداش

دن کـودك، معـادل آزاد کـردن    يـ هـر بـار مک   يدهد؛ بـه ازا  ير ميخود ش[ به کودك]که  يزمان

بـر   يا کنـد فرشـته   يدا مير دادن فرالت پياز ش يبرد و وقت يل اجر مياز فرزندان اسماع يفرزند

« د  شديبخش[ گناهانت يتمام]د که عملت را از نو شروع کن کهيگو يزند و به او م يو ما يپهلو

(31.) 

»: نـد يفرما يمآن حضرت  ،نيهمنن

تا  يباردار يزن از ابتدا: 

در را  خدا دارد و اگر  ةبه مانند رزمند ير گرفتن کودك، اجريوضع حملش و پس از آن تا از ش

 (.33)« د دارديبه مانند منزلت شه يا برود منزلتين دوران از دنيدر ا

ند  ين خود انسان است و هر چه که از لالح و فساد در آيع به زبان ساد ، در اسالم، فرزند،

 يهر تالشـ  ،نيخورد؛ بنابرا يخود انسان رقم م ياست که برا ين لالح و فسادياو رقم بخورد ع

»: الالح امور خـود انسـان خواهـد بـود     ين تالش براي، ع«لالح ينسل»به ثمر نشاندن  يبرا



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 338

 يد و اگـر بـد  يـ ا کـرد   يکـ يد؛ به خـود ن يکن يکياگر ن: 

 (.32)« ديا کرد  يد؛ به خودتان بديينما

 
 يعموم يها هيتوص
از  ـ   ديـ ريگ يمـ  يم به بـاردار ياز آن زمان که تصم يو حتّ ـ   يباردار يکه در ابتدابهتر است  .3

ز از گنا  را به شما يق پرهيد که توفيمتعال بخواه يخداد و از يگناهان گذشته خود توبه کن

ن يـ اگـر در ا . ند  را پاك کنديد که آثار گناهان گذشته شما بر نسل آيز بخواهيعطا کند و ن

ب شـما و  يز رحمت خاصّ خـود را نصـ  يد که خداوند متعال نين باشئد مطميدعا لادق باش

 .فرزندتان خواهد کرد

 يعنيها  ما انسان ةهم يمعنو ياز زندگين نيتر ، همان مهميباردار ه در دورانين توليتر مهم .2

هسـتند   يا عبـارات سـاد   نکـه  يا نيدر ع« انجام واجبات و ترك محرّمات». ترك گنا  است

امبر يـ پ. از اسـت را در خـود دارنـد   يـ هـا ن  انسـان  يسلوك روحان يکه برارا  يزيتمام آن چ

: »: اند فرمود  (ص)اکرم

« ک نشد  استيتر از واجبات به من نزد محبو، يزيبا چ يا  چ بند يه: خداوند فرمود  است

(33.) 

ن هـدف، عـادت بـه مطالعـه     يـ ولول به ا يها برا ن را يتر ين و عمليتر از ساد  يکيد يـ شا

 .روزانه باشد

امّا تنها  ،ابدي يماهميت بيشتر  يفه اگر چه در دوران باردارين وظيمهم آن است که ا ةـ نکت

 .ستين دوران نيمختصّ ا

زن و مـرد   ة، مشترکاً بـر عهـد  يزندگ يهمننان که گذران امور عادّنکه يا گريـ تذکّر مهمّ د

د تصـوّر  يـ و نبا طلبـد  يرا مها  آن يهر دو يز همراهيخانواد  ن يروحان ياست؛ مراقبت از سالمت

هـا   تين حسّاسـ يـ توانـد فـارا از ا   يم، مرد ميکن يلحبت م يکرد که چون در مورد زمان باردار

 .باشد

از اعمـال   ياديـ ل حجـم ز يـ از تحم. اسـت  ي، نشاط، شرط الليدر انجام اعمال مستحبّ. 3

ه يـ عل)ن يرالمومنيام. ديزيکند بپره يشما را خسته و آزرد  م يبه خود که پس از مدّت يمستحبّ

دا کند بهتر يکه ادامه پ يکار اندک: »: نديفرما يم( السّالم

 (.35و  34)« اورديبه بار ب ياست که خستگ يادياز کار ز
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 نماز و روزه
 :ديمراقبت از نماز اوّل وقت را فراموش نکن .3

 ياگر کسـ »: فرمود يشان ميکردند که ا يرحمه اللّه نقل م يقاض يآقا اهلل بهجت از مرحوم تيآ»

ن کـه  يو همـ ... « !ه نرسـد مـرا لعـن کنـد    ينماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عال

حـدّ نفسـه آثـار     يد باشد که نماز را اوّل وقت بخوانـد فـ  ينمازگزار اهتمام داشته باشد و مق

 (.34)« نباشد دارد، هر چند حضور قلب هم ياديز

بـا   يشـتر يد بـا وسـواس ب  يـ کن يبا ما  مبارك رمضـان مصـادف شـد سـع     يل باردارياگر اوا .2

ـ  يشما اقتضا يت جسمانيد و اگر وضعيبرخورد کن يدار روز  بـه لـورت    يروز  گرفتن حتّ

 .ديغ محروم نشويدر ين رحمت بيمتناو، را داشت از ا

 .ر شوديرد و تطهيروز  بگ( مقدار توانشا به ي)در لورت امکان، مرد چهل روز  .3

 

 تالوت قرآن

 :باشد يدوران باردار يها د جزء ثابت برنامهيتالوت قرآن با

»: نديفرما يم( ه و آله و سلّمياهلل عل يللّ)امبر اکرميپ

اد يـ ، قـرآن ز يا هـر گـا  در خانـه    …د؛ يخود را به تالوت قرآن روشن کن يها خانه :

 يرسـند و آن خانـه بـرا    يوسعت مشود و اهل آن به  ياد مير و برکت آن خانه زيتالوت شود، خ

« درخشـند  ين مـ ياهل زم يکه ستارگان آسمان برا کند؛ چنان يدا ميپ ياهل آسمان درخشندگ

(36.) 

ن يد به لورت منرّم و مـداوم دنبـال شـود؛ بـه همـ     ين برنامه بايمهم آن است که ا ةامّا نکت

خـود تـالوت    يت روحيوضعرا متناسب با  يبهتر است که روزانه تعداد لفحات نسبتاً ثابتدليل 

د و هرگـز بـه هنگـام خوانـدن     يادامه کار داشته باشـ  يبرا يکاف يکه نشاط روح يد به نحويکن

ار بهتـر از  ياز قرآن بس يتداوم در تالوت منرّم حجم کم. دينکن يقرآن احساس ماللت و خستگ

تالوت نداشـته  به  يگر شوق چندانيد و روز ديقرآن بخوان يطوالن يک روز به مدّتيآن است که 

ک بار قـرآن را  يکم  دست. ديبر ختم قرآن بگذار بنا يباردار يد بهتر باشد که از ابتدايشا. ديباش

 . ديش دهين مقدار را افزايد ايتوان ي، مييدر لورت احساس تواناو . د کرديختم خواه

 

 ديمرور عقا

 يرا به گفتگو بـا کـودک   يروز  وقت همه يد در طول بارداريکن يد؛ سعيبا کودك خود گفتگو کن
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آننه که از . دياو مرور کن يد خود را برايج، الول عقايتدر د و بهيد اختصاص دهيکه در رحم دار

د؛ قـرآن را بـه او   يـ ح دهيش توضـ يد به زبان سـاد  بـرا  يفهم يد و ميدان يم يد و خداشناسيتوح

ـ  ( السّـالم  هميعل)شان يه اطهار و اوالد ائممختلف، ا يها د و در مناسبتيبشناسان  يرا بـه او معرّف

ت، معـاد و  يـ ، نمـاز، روز ، عبود ي، تبرّيت، تولّي، واله بودنعي، شيچون مسلمان يميد؛ مفاهيکن

ا يـ ک بند  خـدا در دن يند  به عنوان يکه در آرا  يفيد و وظايرا به زبان ساد  با هم مرور کن …

 يد شـما بـاق  يـ از عقا يا نکتـه مـا ،   9ن يد در طول ايکن يسع. ديان کنيش بيبه عهد  اوست برا

 .دياموخته باشينماند که به او ن

 

 وضو

ـ دا»مـا،   ينيد يها د  تا آن حد که در آموز ياست پسند يشه امريداشتن وضو هم .3 م الوضـو  ئ

مرتبـت، محمّـد    يمثال، حضرت ختمـ  يد؛ برايآ يبه حسا، م ناپذيرک ارزش انکاري« بودن

»: نديفرما يم( ه و آله و سلّمياهلل عل يللّ) يمصطف

روز بـا   که در تمام شبانه يتوان ياگر م: 

 (.37)« يا رفته ايد از دني، شهيرين کار را بکن که اگر در حال طهارت بميا يوضو باش

»: آمد  اسـت کـه   يتيد؛ در روايافزا يت وجود انسان را ميوضو گرفتن نوران .2

اج به ينکه احتينور؛ و هرکس بدون ا ياست رو ينور يقبل يوضو يوضو گرفتن رو: 

ز بدون طلب اسـتغفار و  يعزوجلّ ن يد خدايد نمايخود را تجد يدا کند وضويد پيجد يوضو

 (.38)« دينما يد ميش توبه او را تجديبخشا

ن مسـتحبّ،  يـ قابل اثبات است؛ چـرا کـه انجـام ا    يق اوليزن باردار به طر ين موضوع برايا

بهتر آن اسـت کـه زنـان     ،نيبنابرا. ت وجود او و فرزندش را توامان به دنبال خواهد داشتينوران

 .شه با وضو باشنديباردار هم

در دوران  ييزناشـو  ةح شد  است که زن و مرد به هنگـام رابطـ  يات تصرين، در روايعالو  بر ا .3

ن يـ ز مستحبّ است؛ امّـا در ا ين ير بارداريکه در دوران ل يحتماً با وضو باشند؛ امر يباردار

 :د قرار گرفته استيدوران مورد تاک

»: فرمودند (ع)نيرالمومنيخطا، به ام (ص)اسالم يامبر گراميپ* 

! يا علـ يـ : 

 ]د ويـ ن کـار را نکن يـ اگـر ا [زش کـن چـرا کـه    يکه همسرت باردار است تنها با وضو آم يهنگام

 (.39)« ل خواهد بوديبه شما داد  شود؛ کور دل و بخ يفرزند
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اسـتراحت  ت آن در طـول زمـان   يـ د؛ چرا که نورانشونز لفلت يوضو گرفتن قبل از خوا، ناز  .4

ه يف توليات شريد  است که در روايآن قدر پسند ين امر نزد حق تعاليا. برقرار خواهد بود

د بر همـان رو انـداز   يتوان يد ميادتان آمد که وضو نداريدن يشد  است که اگر به هنگام خواب

 :ديمند شو بهر  يد تا از ثوا، وضوداريمّم کنيخود دست زد  ت

»: نديفرما يم( السالم هيعل)امام لادق 

مسجد اوسـت و   ةرد و به بستر رود و بخوابد، آن شب، بستر او به منزليهر که وضو بگ :

مم کند که اگر يت ـ   خواهد باشد يهر چه م ـادش آمد که وضو ندارد به همان رو انداز خود  ياگر 

 .(41)« وسته در نماز و ذکر خداوند خواهد بودين کرد پيچن

 

 غذاي حالل

نـاك، انسـان را از درك سـعادت     ا شـبهه يـ حـرام   ةلقمـ  ةبه اندازاست که بتواند موضوعي کمتر 

باشد کـه بـه    يله شرعئد کمتر مسين روزها، شايدر ا - و متاسّفانه -ن حال يمحروم کند و در ع

 .استلفلت شد  از آن ن انداز  يا

 

 انسان يت معنوير آن بر تربيت توجه به حالل و حرام لقمه و تاثياهمّ

: بـه لشـکر عمـر سـعد فرمودنـد     ( ه السـالم يـ عل)ن يکـه امـام حسـ    خ آمد  اسـت يدر تار .3

د و بـه آن  يريپذ يگر حق را نميد. تان مهر خورد  استيها تان از حرام پر شد  و بر دليها شکم»

 (.43) «ديده يگوش نم

کـه بـه خـوردن آن     يتا آن حد است کـه کسـ   يحرام بر روح آدم ةر لقميثثبه زبان ساد ، ت

ن يز متاثر نخواهد شد و سرنوشـت چنـ  ين( ه السالميعل)عادت کرد  است از سخنان امام معصوم 

 .البته معلوم است يانسان

 نـاك  شـبهه  ةک لقمياء اهلل و بزرگان آمد  است که گا  با خوردن ياز اول يدر حاالت بعض .2

ق نمـاز شـب محـروم    يـ هـا از توف  مـدت  تـا  ـ يو نه عمد ـ  يهم به لورت اتفاق آن ـ و نه حرام ـ

 .اند شد 

دل انسان، علـم و حکمـت و عشـق و ظرافـت      يحالل برا ةلقم»: ديگو يم يعالمه جعفر. 3

جـه  يبـدان کـه نت    حسادت و جهل و لفلت تو روزافزون است يديکه د يکند و هنگام يجاد ميا

انسـان   يرا که برا يا د ين پديتر يحالل عال لقمة …يا است که خورد  يحرام يها همان لقمه

 (.42)« کند يجاد ميممکن است ا
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 :ميکن يارند امّا تنها از با، تذکّر به دو نمونه بسند  مينه بسين زميث وارد شد  در اياحاد .3

»: نديفرما يم (ص)امبر اکرميپ

ستد و تا يا يسر او م يباال يا هرکه از حالل لذا بخورد، فرشته: 

از حرام در شکم بند   يا اگر لقمه …کند يش استغفار ميکه دست از خوردن بکشد برا يهنگام

داخل  ةکنند و تا آن هنگام که آن لقم ين او را لعنت ميسمان و زمفرشتگان آ يوارد شود، تمام

 يبخورد لضـب خـدا را بـرا    يکند و هر کس که لقمه حرام يشکمش است خداوند به او نرر نم

[ ن حـال يدر ا]گردد و اگر ياو باز م يز به سويخود فراهم ساخته است؛ پس اگر توبه کند، خدا ن

 .(43)« تش او را سزاوارتر استآرد پس يبم

»: اند فرمود  (ص)حضرتش ،نيهمنن

ش يشود و تا چهل لبح دعا يبخورد، تا چهل شب نمازش قبول نم يکه لقمه حرام يکس: 

د  شود، بـه آتـش جهـنّم سـزاوارتر     ييکه در بدن او از حرام رو يگردد و هر گوشت يمستجا، نم

 (.44)« شود يدن گوشت در بدن مييک لقمه حرام، باعث روياست و هر 

کنند که  يد ميکه تاک ياتيم؛ ابيکن ميز مرور يرا ن ييخ بهايبا از شيات زيبن اين جا ايدر ا .4

خواهـد   يرا به تبـاه  ين آدميه شد  باشد؛ ديط باشد امّا از حرام تهين شرايبهتر يلقمه اگر دارا

 :کشاند

 علف خوش پوش و   منر يه باشـا کـت کف؟ه  ـب يچند مال شبهه ناك آر 

 يپرور نـت ن  ـيو ا يين خودآراـيا يرــب ن  ــيعاقبت سازد تو را از د 

 منه دندان خاك خور خاك و بر آن   هــمشتب ق  ــيد از طريه کآــلقم 

 دـــــکن رون  ينور عرفان از دلت ب دــکنن مغبون يکان تو را در را  د 

 اكـــــپ م  يم کعبه، ابراهيدر حر ناك شبهه د  ــکه باش ينانلقمة  

 آن م  ــشخ يور به گاو چرخ کرد آنتخم   يگر، به دست خود فشاند 

 کرد اســدست اش ور به سنگ کعبه ردــداس ک ور مه نو در حصارش  

 نـيع ور ــــاز ح يکريپ نييآ ميمر نــيعج   يور به آ، زمزمش کرد 

 دــاح ا قل هو اللّه  ــــفاتحه ب عدد يب رش  يبر خم يور بخواند 

 کشش زم  ــين هياالم روح يور شد آتشش   يــود از شاخ طوبـور ب 

 هـولـول ر  ــپ ةر آن لقمـر ســب لهــبسم  هزاران يور تو برخوان 
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 شود نفس از آن لقمه تو را قاهر ودــشر  ـتش ظاهيعاقبت، خال 

 دــکنران  ــيو را وــن تيد ةخان کندجان   يدر ر  طاعت، تو را ب 

 (45) تبا   شد نتيکه د چار  خود کن را رد  ــم ينت گر بود ايدرد د 

 

 اثر مال حرام بر نطفه
خواهد بـود   يهيار بديبس ،نيکنند؛ بنابرا ياست که پدر و مادر مصرف م ييند لذاهايابر  نطفه .3

 : بگذارند ير منفيحرام بر نسل انسان تاث يکه درآمدها

اثر درآمد حرام در فرزندان : »: نديفرما يم( ه السّالميعل)امام لادق

 (.46)« شود يآشکار م يآدم

ل نطفـه بـاز   يطان در تشکين شود را  بر دخالت شينامشروع تام ياگر درآمد خانواد  از راهها .2

 :شود يم

»: ديـ فرما يم ميخداوند متعال در قرآن کر* 

ت يـ هر کس از آنـان کـه از تـو تبع   ! برو ]طانيش يا.. [: 

 (.47)« ، و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوي…فراوان يفريفر شماست؛ کيکند، جهنّم ک

از هـا   آن ةشود که نطفـ  يمحقّق م يوقت يطان در فرزندان آدميات، شراکت شيروابر اساس 

 :مال حرام منعقد شد  باشد

»ه يـ طان در آيشـراکت شـ   يچگـونگ از امام محمّـد بـاقر در مـورد    

: د  شـد؛ فرمودنـد  يپرسـ « …يو در ثروت و فرزندانشان شرکت جـو ( طانيش يا: ) …

«

  کـه  يوقتـ  …ک اسـت يطان در آن شـر يآننه از مال حرام باشد ش: ً

کند و اگر مال از حـرام باشـد،    يم يطان با او همراهيکند ش يم يکيش نزديشخص با همسر خو

 (.48)« خود شخص خواهد بود ة، از نطفيطان و قسمتيش ةاز فرزند از نطف يقسمت

بـه بـار خواهـد نشـاند کـه       يفرزند ،طان منعقد شوديکه با مشارکت ش يا است نطفه يهيبد .3

 ياخالقـ  ةيـ دن او بـه مـدارج عال  يتر است و را  رس ت او سختيشتر و تربيشش به گنا ، بيگرا

آشکار در رفتـار   ييها ز نشانهين ياست که در بزرگسال ير تا حدين تاثيا. تر خواهد بود يطوالن

 : شود يد  ميگونه افراد د نيو کردار ا

»: نديفرما يم( ه السّالميعل)امام لادق 

نـدارد کـه    ييکه پروا يکس  :
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نکـه  يا نداشـته باشـد از   ييکه ابـا  يطان است؛ و کسيشيک ند، ياش بگو ا چه دربار يد يچه بگو

بت برادر مـومنش را بکنـد،   يکه ل يطان است؛ و کسيششريک نند، يمردم او را در حال گنا  بب

« طان اسـت يک شـ يمحبت حرام و شهوت زناست، شـر  ةکه دلباخت يطان است وکسيک شيشر

(49.) 

حـرام بـه شـکم وارد شـد      يچون لـذا »: ديگو يم ياکبر نهاوند يخ عليعالم بزرگ مرحوم ش .4

و « ث خـارج نشـود  يـ جـز خب  يزيـ ث چيـ از خب: خرج اال نکداًيخبث ال  يو الذ»: هيمصداق آ

« …تراود که در اوسـت  برون ز کوز  همان ا»: ت است کهين بيها ا المثل مصداق آن در ضر،

جـز خباثـت    يزيـ چ افتـه يحرام بسته و رشد  ةکه با لقم يا افتن و بسته شدن نطفهيو قوت 

ن اسـت  ين چنـ يـ بت نکنـد؟ و ا يدوار بود که با زبان ليتوان به چشم او ام يو چگونه منيست 

 (.51)« لادر شد  از شخص ير اعضا نسبت به معاليحال سا

حرام  ة که از لقم يدل»: سدينو يم معراج السعاد در کتا،  يمرحوم ملّا احمد نراق يعالم ربان . 5

د  باشد به ياز مال حرام هم رس  که يا ت انوار عالم قدس کجا و نطفهيد  باشد، کجا و قابلييرو

ن را حـرام آ  يتابـد کـه لـذا    يدلـ ه ع انس با پروردگار چکار، چگونه پرتو عالم نور بيرف  ةمرتب

  نـاك آن  شود که کثافات مال شـبهه  يحالل م ينفس يو لفا برا يزگيپاک يک کرد  و کيتار

 .(53) «آلود نمود  باشد را آلود  و چرك

انعقـاد  ]حالل در آن وقت  يلذا»: نديفرما ير لذا ميز در مورد تاثين ياهلل مراهر تيحضرت آ .6

 …دارد يبـ ير عجيحرام در شقاوت اوالد تاث يبنه دارد چناننه لذا يرو يبير عجيتاث[ نطفه

حـرام،   يبنـه منعقـد شـود از لـذا     ةبدتر است؛ اگر نطفـ  يحرام، مال حرام، از هر آتش يلذا

 (.52)« است بس مشکل يرستگار شدن او کار

ـ   ةگفتند بن يبه بزرگ»: ميکن ينقل م يتئقرا يز از کالم حاج آقايآخر را ن ةنکت .7 اد،  يشـما ب

شـما   ةرفـت بنـ   يدوشش بود و م يرو يمشک آب ييسقا: کرد  است؟ گفتچه : گفت. است

ناراحـت شـد، رفـت بـه      يلـ يخ. شـد   يخال مشک يها ک سوزن به مشک آ، فرو کرد و آ،ي

حامله  يمن وقت: چرا؟ گفت: پرسيدطور باشد،  نيد ايبا: مادرش گفت، مادر منقلب شد و گفت

ک سـوزن در انـار فـرو    يـ دهنم پر آ، شد، . گذشتم، انار مردم بود يبودم، از کنار درخت انار

من سـوزن بـه    …ديکه خوردم، با يآن آ، انار خالف. ن سوراخ، آ، انار را خوردميکردم و از ا

 .«ام به مشک سوزن بزند د بنهيانار زدم، با

 

 و آرام خانواده يمعنو يفضا
مـادر در   ينـد ، آرامـش روحـ   يآ يزنـدگ فرزنـدان در   ين عوامل در آرامش روحيتر از مهم يکي
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 يهـا  ، تـنش يمـادر در دوران بـاردار  فشار روحي و روانـي  در واقع هرگونه . است يدوران باردار

د شـرع  ييـ است هم مـورد تا  ين امريند  را به دنبال خواهد داشت و ايآ يفرزند در زندگ يروح

 يخانـه در دوران بـاردار   يفضاهر قدر  ،گريد ياز سو. پشتوانه در علم امروز يمقدّس و هم دارا

کند  يرشد م يرستن بيز که در چنين نيبه دور باشد جن ير معنويگنا  و اشتغاالت ل ياز آلودگ

 :ميکن يه مين توليل خواهد داشت؛ بنابرائن مسايبا ا يشتريند ، انس و الفت بيدر آ

ن يـ محبّـت، ا  يگذشـت و کمـ   يانـدک . خانواد  به حدّاقل برسد ين اعضايب يروح يها تنش .3

کـم  . اسـت  يل مـادّ ئها بر سر مسـا  در خانواد ها  تنشاز  ياريبس. نه را فراهم خواهد کرديزم

 يمتعـال در ادار  امـور مـادّ    يش اعتماد و توکّل بـه خـدا  ين و افزايکردن سطح توقّعات طرف

تـر   کيـ نزد يتعـال  يکند و هـم شـما و فرزنـدتان را بـه خـدا      يباتر ميرا ز ي، هم زندگيزندگ

کند  ين دوران و در لورت بروز تنش، مرد سعيم که در ايکن يد ميه اکيه  توليو به. سازد يم

رد و اگر هم از دست همسر خود ناراحت شد، فـوراً آن را  يبه دل نگ يکه از همسر خود کدورت

ز و در آلوش گرفتن همسر، معموالً يآم لبخند، چند کلمه محبّت يکم. رون کندياز دل خود ب

 .ن دارندين طرفيکدورت ب يخارق العاد  در دفع آن ياثر

 ير منفين تاثيمادر از جن يتينارضا. ت داشته باشدين خود رضايد در همه حال از جنيمادر با .2

ن يـ ل ايـ ن دليشـتر يب. او با مادر دارد يارتباط عاطفويه   بهند  کودك و يات آيدر روح ياديز

ن مواقع بهتر است پـدر و مـادر   يدر ا. ن استيدن جنل ناخواسته بويها معموال به دل يتينارضا

! ن فرزند را خـدا ياند و ا خواستهها  آن را خود يف توجّه کنند که فرزندان قبلين نکته ظريبه ا

ف يـ ن نکته لطيتوجّه به هم! خدا يکين يا ياند و برا کرد  يزير برنامهها  آن ها خود يقبل يبرا

اگـر بـه    ،داشته باشد؛ در واقـع  يا ه ين فرزند توجّه و لطف ويکند تا مادر اتّفاقا به ا يت ميکفا

ز حـل  يـ د همـه چ يـ ن کنيگزيرا در ذهنتان جـا « خداخواسته»عبارت « ناخواسته» ةواژ يجا

 .شود يم

ز با ين دست نياز ا ين و موارديت جنيل نبودن جنسيهمنون مطابق م يگريد يها دلدله

 .از ذهن ما دور خواهد شد يبه آسانت به خواست حضرتش يو رضا ياتّکا به حق تعال

ـ   يمعنـو  يشود که جوّ لالب خانواد ، جوّ يسع .3 هـا و   المقـدور از ورود در بحـث   يباشـد و حتّ

 .شود يخوددار( …ت از زمانه و يبت، شکايمثل ل)که متضمّن گنا  هستند  ييگفتگوها

نامناسـب بـه خانـه     يهـا  يقيموسـ ها و  لميآلود انواع ف ن دوران، را  را بر ورود امواج گنا يدر ا .4

ـ ياز روز، شا يم قرآن در خانه در ساعات مناسبيپخش مال. ديمسدود کن  يش از هـر کسـ  يد ب

 .ن را خوشحال و مسرور کنديجن

 . رديمناسب در نرر بگ يتيد فعّاليساعات فرالت خود با يزن باردار برا . 5
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 نيهمنش

 يمـادر در دوران بـاردار   يهـا  ينيفرزند همنش ين اتّفاقات در مورد سالمت روحياز موثّرتر يکي

. ر قـرار خواهـد داد  ين را تحـت تـاث  ي، به انداز  خـود، جنـ  «ينفس هم»و « يلحبت هم»هر . است

با اهل گنـا    يلحبت دارد؛ هم ير شگرفيبا خوبان، در سعادت انسان تاث ينيگونه که همنش همان

 :فرزند رقم زند يبرا ينديتواند عاقبت ناخوشا يا حضور در مجلس گنا  هم مي

ان  يس الصالح مثـل الـدار  يمثل الجل»: نديفرما يم( ه و آله و سلّمياهلل عل يللّ)امبر اکرم يپ

حرقـک شـرار نـار     ير ان لـم  يـ س السوء مثل لـاحب الک يحه و مثل جليلم تجد عطر  علقک ر

منـد   بهـر  ن لالح، مثل عطّار است که اگر از عطـر خـود، تـو را    يت همنشيحکا: علقک من نتنه

آتـش   ةن بد، مثل آهنگر است که اگر شـعل يت همنشيزد؛ و حکايخوش آن در تو آو ينسازد؛ بو

 (.53)« زديبد آن در تو آو يآن تو را نسوزاند، بو

 :بايد گفت نهين زميدر ا

ن خـارج از  يشـود مکالمـات زوجـ    يد سـع يبا. را با همسر خود دارد ينين همنشيشتريزن، ب .3

 .باشدآلود  موضوعات گنا 

را بايد، اين کار  يآلود هستند؛ پس در دوران باردار گنا  يها مصداق گفتگو امکياز پ ياريبس .2

 .ديبه حدّاقل برسان

د يباشـ  يز به دنبـال کسـ  يمعالج خود ن يا مامايدر انتخا، پزشک  ين است که حتّيه ايتول. 3

 .باشد يمان و نفَس پاکيکه لاحب ا

کنـد تـا از حضـور در مجـالس و      يشما فراهم مـ  يرا برا يار خوبيبس ةبهان يمشکالت باردار .4

 .ديز کنيد پرهيناخواسته هست يها مجبور به معاشرتها  آن د دريدان يکه م ييها يهمانيم

 

 دعا

است تـا آنجـا کـه در قـرآن      يق بندگين مصادياز واالتر يدعا و درخواست از محضر حق تعال .۱

شما نبود پروردگارم  يبگو اگر دعاها: لَوْ ال دُعاوُکُمْ يوُا بِکُمْ رَبِعْبَيقُلْ ما »: م آمد  است کهيکر

 (.54)« کرد يبه شما اعتنا نم

، تضرّع و استمرار همرا  باشد آن است کـه  يدرون ياز واقعيخصوص اگر با ن از آثار دعا به يکي  .2

 : دهد ير مييند  را تغيند آيناخوشا يمدهاشايپ

»: فرمودند( السّالمه يعل)حضرت لادق 

ار يگرداند؛ پس بس يرا بر م( يحتم)مبرم شد   يدعا، قضا: ِ
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در هر حاجت است و آننه که نـزد خداونـد عزّوجـلّ     يروزيد هر رحمت و پيدعا کن که دعا، کل

 ينکـه بـه رو  د  شـود مگـر آ  يـ اد کوبيـ ست که زين يچ دريد و هيآ ياست جز با دعا به دست نم

 (.55)« شود يآن باز م ةکوبند

در . ديچ گا  خسته نشـو ين کار هيد و از ايلالح دعا کن يداشتن نسل يشه برايهم ،نيبنابرا

فرزنـدان   يبه هنگـام دعـا بـرا   . ار کمک کنند  استينه توجّه به اوقات استجابت دعا بسين زميا

م امر حضـرت  يد تسليبا، ن حاليد؛ در عيت و استمرار داشته باشيند  خود، الرار، جدّيو آ يفعل

 يد کـه در دعـا بـرا   يـ فرامـوش نکن . ض کـرد يامور را به او تفودر نهايت بود و « جلّ و عال»حق 

ز ياو ن يجسم ي، بر سالمتيو روحان يمعنو يها که در رحم مادر است عالو  بر خواسته يفرزند

 م کـه بـا  يکنـ  يه مـ يه هستند و تولنين زمين دعاها در ايل، بهتريذ يقرآن يدعاها. ديد کنيتاک

 : ديانس داشته باشها  آن

 يپروردگارا؛ از نزد خودت بـه مـن نسـل   : »

 (.56)« ييها خواسته ةکه شنوند ييز  عطا فرما؛ همانا تنها تويپاک

پروردگار ما؛ از همسـران و  : »

 (.57)« زگارانت قرار د يپره يشوايدگانمان را عطا فرما و ما را پيد يفرزندانمان به ما روشن

 

 صدقه

 :از آثار موکّد لدقه، دفع انواع بال و شرور است ييک

لـدقه  : »: فرمودند( ه وآله و سلّمياهلل عل يلل) امبر اکرميپ

 .«کند يهفتاد با، شر را مسدود م

 يت جسميدن معلوليتر از د سخت ييا چه ابتاليباالتر از داشتن فرزند نالالح و  ييو چه بال

د و آن را تـرك  يداشـته باشـ   يا ه يـ به لدقه دادن روزانه اهتمـام و  ،نيمان؟ بنابرايها جگرگوشه

 يازمنـدان واقعـ  يط، لدقه را شخصاً به نيت شرايد با رعايالبته بهتر آن است که اگر بتوان. دينکن

 (.58)د يبرسان

 

 ذرن

امبر يـ پ. مـار شـدند  يب( همـا السـالم  يعل) نيات وارد شد  است که امام حسن و امام حسـ يدر روا

( ه السـالم يـ عل) يادت آنان آمدند و به حضرت علـ يبا مردم به ع( ه وآله و سلّمياهلل عل يلل) اکرم

کـه  پـس از آن . رنـد يز خود نذر کنند کـه روز  بگ يدو کودك عز يسالمت يشنهاد کردند که برايپ

سـه روز  ( همـا السـالم  يعل)  و حضرت فاطمـه  يافتند، حضرت عليبهبود ( هما السالميعل) ن يحسن
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 .گرفتندروز  

م نـذر  يـ کـه در را  دار  يفرزنـد  يم برايتوان يجه گرفت که ما هم ميتوان نت ين واقعه مياز ا

 ةنذر چه باشد بر عهـد نکه يا .ديت نمايح و سالم به ما عنايلح يشاءاهلل خداوند کودک م تا انيکن

ن يبهتـر م يم که خداونـد کـر  ين باشئم مطميتوان يم ميت خود خالص باشياگر در ن. خود ماست

 .ما رقم خواهد زد يمصلحت را برا

 

 عهد

د کـه  يـ د بـا خداونـد متعـال عهـد کن    يريگ يم يم به بارداريکه تصم يا زماني يباردار يدر ابتدا

د کـه  يـ د و از او بخواهياو رهنمون شو ير بندگيمس ين فرزند را به سويد کرد که ايتالش خواه

از  يکـ ين عهد، فرزند خـود را بـه طـور خـاصّ بـه      يچه خو، است عالو  بر ا. گر شما باشدياري

ت يد که او را در پنا  محبّت و حمايشان بخواهيد و از ايبسپار( هم السّالميعل)نيحضرات معصوم

 .داند رهنمون کند يکه لالح م ييرد و به سمت و سويخود گ

 

 گيري نتيجه
الـول  بـر اسـاس    ازدواجک يـ اگـر  . ا و سازند  اسـت يپو يک جامعه در گرو وجود نسليسالمت 

کننـد و   يدا مـ يـ سـالم پـرورش پ   يمشترك شکل گرفته باشـد فرزنـدان   يزندگ يها هيدرست پا

ان زنـان  ين ميدر ا. شود ين ميز تضميخانواد  و از جمله سالمت معنوي آن ن ةجانب سالمت همه

رون يـ ز در بين ياجتماع يها توانند نقش يکه در خانواد  به عهد  دارند م ييها تيعالو  برمسئول

ـ ابعاد، عوامل متعدد با ةک جامعه سالم در هميداشتن  يبرا. از خانه داشته باشند د دسـت بـه   ي

از . م دارديوند و رابطه مسـتق يپ يبا عواطف اجتماع يعواطف و احساسات فرد ،دست هم بدهند

خـانواد  و   ،عبـا ًدر تمـام جوامـ   يداشت و تقر يا ه يد به زنان توجه ويبا يدر دوران باردار ،رو نيا

ند يآ مادر  ياريعوامل بايد به  ةهم ،نيبنابرا. ن دوران دارنديدر ا يرگذارياجتماع نقش بسيار تاث

ات يـ و کسـب تجرب  يزنان معموالً از دوران بـاردار . ب نشودين دور  دچار آسيکردن ا يتا در ط

که را  ييها مختلف نقش يها کارشناسان حوز . کنند ياد مي ييطال يمادر شدن به عنوان لحرات

 يشـود بررسـ   ين نحو سـپر ين روند به بهتريبه عهد  دارند تا ا... کار، جامعه و  ط يخانواد ، مح

در  ن مـوارد يـ بـه ا  يآگـاه . انـد  را مشـخص کـرد    يتيحماعوامل ن يو سهم هرکدام از ااند   کرد 

 .ف خود واقف باشنديکند تا به وظا يرکمک مين مسيگذراندن ا

ـ از ا. و کار دو مقوله جدا از هم شـد  اسـت   يخانوادگ يزندگ ،ديدر عصر جد کـار بـه    ،رو  ني

ک يـ ن و قواعد به مشـکالت  يخارج از قوان يط اجتماعين محيها واگذار شد  و ا سازمان و نهادها
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ک فـرد  يـ خـود از   يهـا  تيـ فعال ةندارد و فقط در حوز يفرد و سالمت معنوي محيط کار توجه

کامال ًمستقل هسـتند کـه    يکار ةک حوزيها و نهادها  سازمان. خواهد يکار م( زن و مرد)شالل 

ک فـرد  يـ  يزندگ يها ر جنبهيبه سا ،نيبنابرا .اند ف کرد يها و منطق خود مشالل را تعر با ارزش

د ياز خانواد  با يجدا يک فرد با منطقي ،رو  نياز ا .دهند ينم يتيهاي معنوي اهم خصولا جنبه

م بـه  يک زن شـالل تصـم  يـ کـه   يزمـان  ،ليـ ن دليبه هم. د را دنبال کنداهداف خو ،در اجتماع

 نرـام ط کـار  يشـود چـون جامعـه و محـ     يرو مـ  روبـه  يرد بـا مشـکالت مضـاعف   يـ گ يم يباردار

 يرات جسـم ييتغ. ف نکرد  استيتعر يالول يرا به معنا ين دور  از زندگيا يبرا يا تگرانهيحما

خصولـا  آورد  يبه وجود مـ  يراتييز تغين يو ساختمان يکيولوژيزيدر عملکرد ف يدر دوران باردار

در  يمسـائل دوران بـاردار  . همـرا  شـود   يو روانـ  يرات با فشارها و مشکالت روحـ يين تغياگر ا

همسـر  ويه   بهخانواد   ،رو  نيا از .ر دارديزنان تثث يجاد مشکالت روانيه و اي، روحيروابط اجتماع

ـ يـ د گفـت حما يبا. برساند د تالش کند تا مشکالت را به حداقليبا و معنـوي   يو عـاطف  يت روان

 .شود يم يتلق ين همراهيبهتر يک زندگيخانواد  و درك شر

کودکان بـه  . است يآور مشترك فرزند ياز اهداف مهم در زندگ يکيها  از خانواد  ياريدر بس

و معنـوي و   ي، روانيعاطف يازهايتوجه به ن. بخشند يو طراوت م يشاداب معنا،  يخانوادگ يزندگ

ش گرفتـه و فرزنـدان   يرا در پ يسالم يشود تا مادران روند باردار يزنان باردار باعث م يجسمان

دهـد اگـر مـادران بـه      يقات نشان مـ يتحق. شوند و معنوي متولد  يو روان يبه لحاظ روح يسالم

ـ از ا. مسـتقل خواهنـد شـد    يند  افراديشان در آ در آرامش باشند فرزندان يلحاظ عاطف  ،رو ني

د در يـ مف يداشـتن کودکـان و فرزنـدان    ن دوران مهم بهيزنان باردار در ا يها تيتوجه به حساس

ان مـورد توجـه قـرار    يخانواد  خود، همسر و اطراف ياز سو يزنان وقت. جامعه کمک خواهد کرد

اگـر فرزنـد    يحت ،شود يند باعث مين احساس خوشايکنند و ا يم يرند احساس ارزشمنديگ يم

ن موضوع کنـار  يبا ا يمادر شدن را نداشته است به راحت يالزم برا يناخواسته باشد و زن آمادگ

در آينـد  کمتـر   قطع فرزند متولد شـد  هـم   طور   به مواجه شود و يب روانيآمد  و کمتر با آس

هـا   آن بديهي است که سالمت معنوي والدين بـه آرامـش و اطمينـان و رضـايت    . بيند آسيب مي

 .دکرکمک قابل توجهي خواهد هاي رواني  تنشاززندگي حتي درلورت مواجهه با مشکالت و 

 يهـا  ن مرحله دچـار اضـطرا،  يا يشان ط که مادران يدهد اللب کودکان يقات نشان ميتحق

شـتر اخـتالالت   يب. ر گذاشـته اسـت  يتـثث  يشـان در بزرگسـال   يت زنـدگ يفياند برک بود  يديشد

 يفضـا . مـادر دارد  يشـه در دوران بـاردار  ير يو معنويت مغفول ماند  در بزرگسال يشناخت روان

مملو از عاطفـه   ييمان در فضايد پر از نشاط و معنويت باشد تا زنان باردار بعد از زايبا يخانوادگ

 يماننـد افسـردگ   يکنند تا دچـار اختالالتـ   يدگيو سالمت معنوي به فرزند تاز  متولد شد  رس
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شـوند   يمـ  يو کرخت ينياوقات دچار لمگ يمادران گاه يدر دوران باردار. ن نشوندمايپس از زا

احسـاس حقـارت،   . رگـذار اسـت  يتاث يات مثبت و منفـ يجاد خلقيان در اين برخورد اطرافيبنابرا

بـا آن   ياست که اللب زنان در روند باردار يو نداشتن ارزش از مشکالت ي، افسردگينيب کم خود

ن آقابل توجـه از شـيوع   طور   به هاي سالمت معنوي رلورت توجه به مولفهرو هستند که د روبه

کمتـر دچـار مشـکالت     ،تر باشد تر و دوستانه يميلم يخانوادگ يهرچه فضا. کاسته خواهد شد

ـ   ،ک نوزاد سالميشوند وتولد  ين دور  ميا مـادر کمـک    يو جسـمان  يبه بهداشت معنـوي و روان

در پيشگيري از بسـياري مشـکالت،   ... کار، جامعه، خانواد  و ط يسالمت معنوي در مح. کند يم

 .تاثيرگذار خواهد بود
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 فصل هشتم

 های روانی های ثانویه و ثالثیه و بیماری پیشگیری
 
 
 های ثانویه و ثالثیه پیشگیری. 1

دغدغه جستجوی حقیقت، نیاز ضروری و فوری به رفع درد از خوود، حوه درودردی و  و       

رفع درد از دیگران، عشق و ع قه به زندگوووی و شادابی و گریز طبیعی از مرگ و بیرواری  برای 

شوک   ( دوای دیگور     و احتراال زود ر از بسیاری دانوش )به سرعت دانش پزشکی  ا موجب شدند 

كشف پزشک عصور یوک كوه    . دكن دریج فرادم  دای دیگر را به  گیرد و بستر و زمینه ظهور دانش

شواددی از دانش و اعرال پزشکی در عصر حجور و سو ه    .است زیسته یش میدزار سال پ 71

سوال قبو  از ظهوور     0111 و 7011النهرین  پزشکی مصر، چین، قوم یهود، دند و بین ة اریخچ

ای از     انسان برای  شکوفایی علم طب در یونان ، روم و ایران شوادد ارزندهسرانجام  اس م و

 (.7)ددد  خود نشان می  امین، حفظ و ار قا س مت

آیین زر شوت  . اند دای پیش با دم عجین بوده ادیان و علوم پزشکی و خدمات س مت از قرن

این باور بودكه انسان مركب از جسم و روان اسوت كوه سو متی و بیرواری دور یوک بور         نیز بر

لوم پزشوکان   ع أباور خداوند شفا ددنده و منشو به اینکه . گذارد س متی و بیراری دیگری اثر می

ویژه یهودیان، مسیحیان  وحی الهی و  جارب پزشکی است از دیرباز در پیروان مذادب مختلف به

گر شوده كوه شوفای     دای فرد مسلران جلوه و مسلرانان وجود داشته و به زیبا رین شک  در باور

 بیراری از خداوند است و طبیب مشرول عنایات پروردگار قورار گرفتوه كوه در  وامین، حفوظ و     
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 (.2)دا كوشا باشد  س مت انسان یار قا

 ةدا و روحانیون وظیف  دای آسیایی بسیاری از موبدان، كشیش در  اریک پزشکی اروپا و كشور

  معنووی  ئنیوز بوه مسوا   جهوان  و دانشرندان پزشکی  ندو روانی را به عهده داشت  درمان جسری

یک واكونش برگشوتی بوه اختنوا      در اروپا و به صورت   با شروع رنسانه علری. كردند می وجه 

و در چهوار مرحلوه ا فوا     شد زدایی از علم آغاز   دریج معنویت هكلیسا، ب ةفکر و علم  حت سلط

طور ك  از دین و مذدب جدا شد؛ این پدیده بیشتر در ه دا ب  این  ر یب مراقبت بیراریه ب. افتاد

 .شد میدر آنجا نیز دیده و كانادا امریکا  دای دای اروپایی و په از  شکی  كشور كشور

ددوه پویش در    دومعنوی، بیشوتر بورای بیرواران روانوی، از       دای جسری برگشت به مراقبت

 وجوه جامعوه پزشوکی بوه ادریوت معنویوت در       از این رو، . رواج یافتامریکا  انگلستان و س ه

 سریس مت جسم در چند دده اخیر با افزایش  عداد مقاالت پزشکی كه ار باط بین س مت ج

 (.0) داد، معطوف گردید مذدبی را نشان می / و س مت معنوی 

 ودریج افوزایش یافوت و     قرن بیستم به 01 عداد مقاالت مر بط با معنویت و س مت از دده 

دای   مقاالت منتشر شده در فاصله 7شک  (. 4)سال به چندین دزار مقاله در سال رسید طی ده 

 .ددد می الرل  نشان سه ساله را در سطح بین

معنووی بوودن    /مثبت مذدبیآثار  حقیقات و مقاالت منتشر شده در چند دده اخیر بیشتر 

  استفاده از   ر بیراری، كادش میزان در پیشگیری از بیراری، افزایش  حر  بیراری، بهبود سریع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (4منبع شماره )سیر افزایش مقاالت در ارتباط مذهب و معنویت با سالمت به تفکیک هر سه سال  .1شکل 
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زمینوة   گذشوته در  ةبیشتر مقاال ی كه در دو دد. را نشان داده استدرمانی  - خدمات بهداشتی

درموانی و بهبوود بخشویدن وضوعیت بیرواران بسوتری در       آثوار  انود   س مت جامعه منتشر شده

مفیودی  و اثوار  طانی و روانی را بررسوی  ویژه بیراران مبت  به امراض قلبی، سر دا و به  بیرارستان

 .اند گزار  كرده

دوای   س مت معنووی در رفتوار  آثار آوری اط عات در مورد  این بخش، جرعنگار  ددف از 

دای   و س مت معنوی در مراقبت  دای جسری  مر بط با س مت، ار باط س مت معنوی و بیراری

گوذاری   دای ثانویه و ثالثیوه نوام    مجروع به عنوان س مت معنوی و پیشگیریدر بالینی است كه 

 .شده است

دوای معنووی، سو مت      بوا كلیود وا ه   MEDLINEمقواالت در   رام  ةخ ص .روش بررسی

دای جنسی، استرس، سیستم ایرنی،  معنوی، مذدب، دین،  غذیه، فعالیت بدنی، دخانیات، رفتار

دای كلیوی، كیفیت زندگی، مرگ و میور مطالعوه شود و      سیستم آندوكرین، درد، دیابت، بیراری

كوه بوا   دوا   آن ان سایر مقواالت، دای روانی، از می  با حذف موارد مربوط به س مت روان و بیراری

دای این مقاله گنجانوده    در زیر فص دا  آن دای  ادداف این نوشته مطابقت داشت انتخاب و یافته

موضووع   ةموروری در زمینو   ةكوه مقالو   4دای مختلف از رفورانه    ع وه در نوشتن بخشه ب. شد

 .دشبرداری  كنونی است، بهره

 

 سالمتهای مرتبط با  سالمت معنوی و رفتار
دوای موذدبی، اعروال صوالح و انجوام       ای از ایران به خدای یکتا، بواور  مذادب  وحیدی مجروعه

دوا و اعروال    رفتوار ای از  مجروعوه واجبات و احتراز از محرمات دستند و پیروان خود را به یوک  

الصوحه    دوای ادیوان الهوی حفوظ      یکوی از  وصویه  . كننود  ددایت و از انجام برخی اعرال نفی می

سو مت   ةگانو چهارسوت كوه بورای ابعواد     اكاردایی كه امر به ( 1-0)است ( داشتن س متنگه)

كه خطر احتروالی  است دایی  مفید است و منع كردن رفتار( معنوی، جسری، روانی و اجتراعی)

 . برای س مت انسان دارند

بررسوی   مذدبی بودن و ر یم غوذایی سوالم را   / اكثریت مطالعا ی كه ار باط بین معنوی .تغذیه

نشوان  نتوایج ایون مطالعوات    . اند كه ار باط مثبتی بوین ایون دو وجوود دارد    اند، نشان داده كرده

دا و موادی دارنود و     ، میوهدا سبزیدریافت بیشتری از فیبر، كه مذدبی /كه افراد معنویددد  می

 ة غذیو مجرووع  دوا داشوته، در     و چربوی ( Fast Food)دای حاضر و فوری  دریافت كرتری از غذا

نفر، از طریق بررسوی  لفنوی، اط عوات  در     7021مروری  ةدر یک مقال(.77-8) ری دارند سالم

د، ایون مطالعوه نشوان داد كوه     شو آوری  ای و محیط اجتراعی افوراد جروع   مورد رفتاردای  غذیه
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پیوروان آن رفتاردوای    ا شود  دای مذدبی سبب می  قویت كردن محیط اجتراعی درون سازمان

 (.72)رند برا باال بدا  سبزیو دریافت میوه و كنند بهتری داشته، چربی كرتری مصرف ای   غذیه

مذدبی بودن و فعالیت بدنی را بررسی /   قریبا دو سوم مقاال ی كه ار باط معنوی .فعالیت بدنی

امریکوا   NHANESاین ار باط در مطالعه بزرگ (. 70)اند  اند ار باط مثبتی را گزار  كرده كرده

 (.70و  74)شادده شده است نیز م

مذدبی بودن و اسوتعرال دخانیوات را   / مطالعه، ار باط معنوی 701نزدیک به  .اعتیاد به سیگار

بدیهی است كه این امور بوا   (. 70-73)اند  ار باط منفی را گزار  كردهدا  آن درصد 01بررسی و 

دوای مغوزی و قلبوی و      خوون، سوکته   دوا، فشوار    دای مزمن ریوی، انوواع سورطان    كادش بیراری

 .استدای قلبی درراه   بیراری

 4044در Cardia(Coronary Artery Risk Development in Young Adults )  ةمطالعو 

كه كرتور از و  دا  آن از% 04این بررسی را كام  كرده بودند نشان داد كه  ةداوطلب كه پرسشنام

كردنود، سویگاری    اجتراعات موذدبی شوركت موی    بار در دفته در یکكم  دستكه دا  آن از% 20

 در سه سال پیگیری ایون گوروه،  (. P >/ 117، 2-0/7فاصله اطرینان ) 1/7بودند؛ ضریب شانه 

 0/7كردنود   رفتند یا كوم شوركت موی    كه قب ً سیگاری نبودند و به اجتراعات مذدبی نریدا  آن

كه مذدبی بودند، این مطالعه نیوز   یی داشتنددا برابر بیشتر شانه شروع سیگاری شدن را از آن

مراسوم موذدبی    ویوژه شوركت در   مانند برخی مطالعات دیگر نشان داد كه موذدبی بوودن و بوه   

 (.21) واند عام  موثری برای احتراز از اعتیاد به سیگار باشد  می

نشان داده شده اسوت كوه موذدبی    امریکا  مدت ملی س مت نوجوانان در طوالنی ةدر مطالع

جوانوا   صورت شخصی و اجتراعی در جامعه سبب كادش مصرف سیگار، الکو  و مواری   هببودن 

ددنود،   صورت مشخص و در خلوت نیز اعرال مذدبی انجام میه كه بدا  آن د و این امر درشو می

اعروال   نبوود در دو نوع مذدبی بوودن شخصوی و اجترواعی بوا كوادش یوا       .  ر است بسیار واضح

موذدبی بوودن   . آفرینوی و خشوونت دروراه بوود     كوادش جنجوال   ی در نوجوانان و نیز بوا یزناشو

مطالعوه نشوان داد كوه باوردوای     ایون   ،اینبنوابر . دیجوانی بوود  فشاردای اجتراعی سبب كادش 

 واند در س مت روانوی و اجترواعی نوجوانوان     مذدبی و شركت در جلسات مذدبی اجتراعی می

 (.  27)موثر باشد امریکا  بند و باری چون دم در كشور بی آن

كننود و فعالیوت بودنی      ری مصورف موی   مذدبی غذای سالم/ اگرچه افراد معنوی .وزن بدن

بیشوتر  . احترواال بیشوتر اسوت   دوا   آن رسد كه مصورف غوذای   نظر میه بیشتری دم دارند ولی ب

موذدبی بوودن بوا وزن بیشوتر را نشوان      / بین معنوی  دای غربی ار باط مستقیری مقاالت كشور

موذدبی بوودن بوا وزن كرتوری     / اند كه معنوی یک پنجم مقاالت نیز دریافته(. 20،22)ددد  می
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 (.24)درراه است 

مقالوه   711دای جنسی در بویش از   مذدبی بودن و رفتار/ار باط بین معنوی .های جنسی رفتار

دوای غربوی ار بواط منفوی بوین موذدبی بوودن و        ر مقواالت در كشوو  بیشتر . گزار  شده است

كیفیوت  شناسوی   رو یک از مقاال ی كوه از نظور    دیچ. اند را نشان داده دای جنسی پرخطر رفتار

موذدبی بوودن نشوان    /دای جنسی پرخطر را با معنوی از رفتار  اند ار باط مستقیری باالیی داشته

خوال   دوای مقواربتی ماننود سویفلیه، سووزا ،  وب        موارد بیرواری  ،این  ر یبه ب(. 4)اند  نداده

در افوراد موذدبی كرتور از سوایرین      HIVو نیز د ا یت ویروسی و  ا ناسلی، شانکرویید، ك مدی

 (.28-20) است

 ه شود ، نشان دادگرفتساله انجام  00-73ی بفرد بالغ استرالیا 70011كه روی  ای مطالعهبا 

و نیوز  )افراد دیگور  نسبت به داشتند طور منظم و مکرر در مراسم مذدبی شركت   كه به ییدا آن

 عوداد كرتوری قبو  از ازدواج عرو      .  ری داشوتند  رفتاردای جنسی مناسب( مذدبی افراد غیر

ار باطوات دو جونه قبو  از ازدواج    دوا   آن ی انجام داده بودند و برای درصود كرتوری از  یزناشو

، سوقط  با غیر درسور و  روابط جنسی و دای جنسی  فیلم مشادده كرتر درچنین. بودپذیرفتنی 

 .(28)در پی داشت جنین و ط   كرتر 

آثار روانوی نوامطلوبی   اند كه استرس، افسردگی و اضطراب  از مطالعات نشان دادهبرخی  .استرس

مفیودی دارد، اسوترس   آثوار  دوا    و شوفای از بیرواری     عادل روانی بر س مت جسری  زیرا،. دارند

یجواد  دای نامناسوبی را ا  مساعد و نیز پیامد دای جسری   واند زمینه را برای ابت ی بر بیراری می

ددند كه افسوردگی،   اند نشان می مجروعه مقاال ی كه در این زمینه منتشر شده(. 07-20)كند 

زا  بوا مووارد اسوترس   دوا   آن معنوی كرتر و  طوابق /دای روانی در افراد مذدبی  اضطراب و بیراری

 (.00،02،4) ر از سایرین است  مطلوب

زان كرتوری انحرافوات   یو مذدبی بوه م / در بیشتر مطالعات، در افراد معنوی .های اجتماعی رفتار

این  اثیر مثبت به دلی  خصوصویا ی  . اجتراعی، اعتیاد، جنایت، ط   و جدایی دیده شده است

صداقت، خلوو،،  دا  آن  رین كند كه مهم دا ایجاد می  است كه معنویت و مذدبی شدن در انسان

انسانیت،  واضوع و سوایر خصوصویا ی اسوت كوه بوه        اری، صبر،عفو، قناعت، بخشش، خودنگهد

موذدبی بیشوتر از   /احساس سالم بودن در افوراد معنووی  انجامد و  میار باطات اجتراعی  یار قا

مذدبی بودن با احسواس سوالم بوودن    /اند كه معنوی مطالعات نشان دادهبیشتر . افراد دیگر است

مذدبی احساس سالم بودن /دا افراد معنوی  ر درصد گزا 71در (. 03-04)بیشتری درراه است 

ای كوه   مقالوه  023بیشوتر   ،درچنوین . اند و در بقیه  اثیری مشادده نشوده اسوت   كرتری داشته

مثبتوی را   ةرابطو انود   نشوان داده مذدبی / را در افراد معنوی( Well-being)احساس خوب بودن 
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زان درگیوری جامعوه، داوطلوب    دای س مت اجترواعی ماننود میو     سایر شاخص. اند كردهگزار  

در ( Social Support)دوای اجترواعی     شدن، اطرینان و اعتراد بین افراد جامعه و نیوز حرایوت  

ار بواط بوین سو مت معنووی و      2شوک   (. 08)مذدبی بیشتر از سایر افراد اسوت  /افراد معنوی

 .ددد دای س مت را نشان می  شاخص

 

 های جسمی  سالمت معنوی و بیماری

بهتور بوودن وضوعیت  غذیوه و فعالیوت بودنی،       ویوژه   بهدا   جه به كادش عوام  خطر بیراریبا  و

دای پرخطر جنسی، افسردگی و اضطراب و  طابق بهتر  دخانیات، شیوع كرتر رفتاركرتر مصرف 

 ووان انتظوار داشوت كوه شویوع و شودت بوروز         معنوی، موی /در افراد مذدبیفشاردای روحی با 

 حرو  آنوان در    ودای مختلف و نیز مرگ و میر در این افراد كرتر از سایر افراد جامعوه    بیراری

 باشود  ر انجوام   و روانی نیز سریع  به حاالت س مت جسریدا  آن دا بیشتر و رجوع  مورد بیراری

(4.) 

فعالیت ایرنی طبیعی بدن انسان برای نگهوداری سو مت و پیشوگیری از    . فعالیت ایمنی بدن

فعالیوت ایون سیسوتم از طریوق ایرنوی سولولی، ایرنوی        . كنند دا نقش اساسی بازی می  بیراری

انود كوه افوراد     مطالعوات نشوان داده  . شوود  دا انجام موی   گیری میزان سایتوكاین دومورال و اندازه

 و به میزان كرتری بوه ( 00)دای عفونی دارند   سبت به بیراریمذدبی مقاومت بیشتری ن/معنوی

HIV بهتر نسبت به سایر افراد  دا  آن ایرنی بدندستگاه فعالیت  ،درچنین(. 41)شوند  دچار می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 4 ةجمع آوری شده از منبع شمار.های سالمت  ارتباط بین سالمت معنوی و شاخص .2شکل  

 .(دهد می درصد مقاالت با این اثر را نشانها  اعداد باالی ستون)
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طور دائم و بیش از یکبار در دفته به كلیسا ه نفر مرد و زن كه ب 001از  (.47،42)ددد  پاسک می

اخت ف . كرتر بوددا  آن باال ر و میزان مرگ و میر ساالنه 3-رفتند، سطح عرومی اینترلوكین می

در ( P > 17/1، 01/1 وا   70/1ضریب اطرینان )% 02داری در مورد نسبت مرگ و میر  ا  معنی

ایون نتوایج بوا حوذف دروه      (. 40)روند، مشادده شد  كه دیچ وقت به كلیسا نریدا  آن مقایسه با

دای مزمن، حرایت اجترواعی و   گر مانند سن، جنه، رفتاردای بهداشتی، بیراری عوام  مداخله

 نقوش در افراد موذدبی   3-ن بر این باورند كه افزایش اینترلوكینامحقق. دست آمد  افسردگی به

 .داردمهری در كادش مرگ و میر این افراد 

نفورین و   دای استرسی ماننود كوور یزول، اپوی     ار باط مثبتی بین دورمون .داخلی ةغدد مترشح

ده است مذدبی بودن گزار  ش/ طور كلی فعالیت سیستم آندوكرین با معنوی  نفرین و به نوراپی

معنوی بودن را با ابعاد مختلوف سو مت نشوان    / كه ار باط بین مذدبیسازوكاردایی  (.44-43)

مهروی در   سوازوكاردای (. 41) وصیه شده است دا  آن و  حقیق در مورددارند ددند، ادریت  می

 یاند؛ ماننود باوردوای سو متی، منوابع اجترواعی، قودرت  طبیوق، ار قوا         این زمینه عنوان شده

و حاالت خاصی كه از برخی اعتقادات و عادات مذدبی و ایروان  ( مانند بخشش)نات مثبت دیجا

دا و متغیردوای   ،  حقیق در واسطهسازوكارداراه دیگر  وجیه این (. 48)شود  شخصی حاص  می

 حقیقات بسویاری  (. 40)فیزیولو یک مانند عوام  نورودومورال و قلبی عروقی و دورمونی است 

افوزایش   ،یوک : كنود  طوور كلوی دو موضووع را عرضوه موی       بهكه نجام شده است در این زمینه ا

دوای   دای فیزیولو یک در یک روند مزمن و موداوم و دیگوری واكونش حواد بوه محور        شاخص

  .موقتی

 وانود   دی وفیز و آدرنال می -افزایش مزمن و مسترر كور یزول از طریق محور دی و االموس

دوا را افوزایش ددود     دای قلبی عروقی و سوایر بیرواری   بیراری دای رفتاری، دیابت، خطر بیراری

 واند با پرفشاری فوری با صودمات بوافتی و نیوز بوا پیشورفت       می عروقی - حریکات قلبی(. 01)

كوه  امتیوازات بواالی    دوایی   آنیک مقاله گزار  كورده  (. 07)بیراری قلبی عروقی درراه باشد 

انود كرتور اسوت     زنوده مانوده   AIDSكه از دا  آن مذدبی دارند غلظت كور یزول سرم در/معنوی

بخشش بواال ری را   دای همذدبی باال دارند، درج/ كسانی كه امتیازات معنوی ،كلیطور   به(. 02)

 ری بوه   دای كور یزول پایین  پاسکپردازند،  كنند و بیشتر به نراز و مناسک مذدبی می می عرضه

 (.00، 48)دارند دای آزمایشگادی و فشار خون كرتری  محر 

موذدبی بوودن و   / از مقاال ی كه ار باط بوین معنووی    بیش از نیری .های سرم  اختالالت لیپیدی

 ،درچنوین (. 04، 70)انود   انود ار بواط معکوسوی را نشوان داده     كلسترول سرم را بررسوی كورده  

 (.00،  71)شود  سبب كادش بیشتر كلسترول می( داری مانند روزه)معنوی / مداخ ت مذدبی
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ادریت معنوی بودن در  طابق با بیراری مزمن دیابوت و نیوز    ةمقاالت متعددی در زمین .دیابت

از ایون رو، محققوان   (. 08-03)انود   كادش افسردگی و حتی كنترل بهتر قند خون منتشر شوده 

و دوا   آن معنووی / دوای موذدبی   اند كه در مراقبت از بیراران دیابتی،  وجه بوه بواور    وصیه كرده

 .كار گرفته شود هدای مراقبت ب عنوان یکی از رادبرده معنویت ب قویت 

دوای    اند كه فشار خون در افرادی كوه بیشوتر جنبوه    مطالعات نشان دادهبیشتر  .پرفشاری خون

دوا پاسوک     و این افراد بهتر به دارو( 00)است افراد  ر از دیگر  مذدبی بودن را دارند پایین یمعنو

ویوژه   بوه حیت، برای بررسی اثور موذدبی بوودن بور سو مت جسوم،       در مسی (.32-31)ددند  می

 عوداد شوركت در جلسوات    »یکوی  : اند دای قلبی و فشار خون از دو متغیر استفاده كرده بیراری

اند كه شركت در  بیشتر مطالعات نشان داده. «ادریت ایران دینی قوی»  یگرو د« مذدبی كلیسا

اسوت كوه بوه    نسبت بوه كسوانی   كادش فشار خون جلسات كلیسا یکی از متغیردای مهم برای 

شان ادریت داشت كادش قاب  ادریتی از  كه دین برایافرادی  ،درچنین(. 30)روند  كلیسا نری

متور   میلی 4-2از آنجا كه كادش (. 00)ویژه فشار خون دیاستولی را نشان دادند  فشار خون و به

/ ، ادریوت معنووی  (34)ددود   ش میكاد%  21-71دای قلبی عروقی را  فشار خون خطر بیراری

 .شود می مذدبی بودن در كادش فشار خون و عوام  قلبی عروقی مشخص

دوای قلبوی    بیراری. مریکایی مرگ و میر  و ال بیشتر از سفیدپوستان استاپوستان  در سیاه

 در(. 30)مغزی عل  اصلی این اخت ل دسوتند   ةدای عرو  كرونر و سکت بیراریویژه  بهعروقی، 

 intima-ماه بررسوی كورده و نشوان دادنود كوه ضوخامت        0 -3را به مدت  TMاثر  حقیق این 

media  در گروه كارو یدTM كوه در افورادی كوه فقوط      درحوالی . داری كاسته شود  طور معنی  به

 (.33)آموز  س مت معرولی را دریافت كرده بودند، افزایش نشان داد 

اشته و با شیوه زندگی، رفتاردوا و مسوائ  روانوی    در كودكی د ة واند ریش می پرفشاری خون

آثوار  دوای مربووط بوه شویوه زنودگی       مداخلوه با وجود ایون،  (. 31)اجتراعی ار باط داشته باشد 

 ةمداخلو آثوار  یکی از مطالعوا ی كوه   . اند متفاو ی در پیشگیری و كنترل فشار خون را نشان داده

خون را در گروه مداخله نشان داده اسوت  ساعته فشار  24معنوی را بررسی كرده، كادش میزان 

(38.) 

روانوی در  فشواردای  دای قلبوی و    م خطر بیراریئبا  وجه به اینکه ع  .های عروقی قلب  بیماری

دا در چنین افرادی به مرا ب كرتر از افوراد دیگور     مذدبی كرتر است، این بیراری/ افراد معنوی

ایون دو را منفوی    ةانود، رابطو   اط را بررسوی كورده  درصد مطالعا ی كه این ار ب 30. شود دیده می

دوای   مذدبی بودن و پیامود /مثبتی بین معنوی ةرابط ،درچنین(. 11، 30، 71)اند   كردهگزار  

و فیبرینو ن گوزار    CRPمانند  التهابیدای  مفید په از عر  جراحی قلب و نیز كادش متغیر
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سوال   30با متوسط سن ( زن%  4/02)نفر  0418در یک مطالعه كه روی  (.14-17)شده است 

چینوی برگوزار شود،    % 71اس انیایی و %  21سیاه پوست، %  01افراد سفید پوست، %  01شام  

مشوادده  دوا   آن دای قلبی عروقوی در بوین   ساله  فاو ی از عوام  خطر بیراری 4په از پیگیری 

قلبوی و بوا پیاموددای    دای عروقوی   نشد و ار باطی بین مذدبی بودن با وجود و یا شدت بیراری

 (. 70)دای زیربالینی قلبی عروقی مشادده نشد  دای بیراری قلبی عروقی و یا نشانه

سوال   01حودود   كوه  دست آمده است  بسیار جالب از یک مطالعه در كشور آلبانی به ة جرب

د و دسوتور داد كوه   كور خداشناسی را مرنووع  ( Hoxha)دیکتا ور آلبانی ( می دی 7031)پیش 

از . دوای ورزشوی شووند    دای عبادت  خریب و یا  بدی  به محوطه وسسات مذدبی و مکاندره م

ولوی  (. 10)شوناخته شوده اسوت     Secularعنوان یک كشور بی دین و ه آن زمان كشور آلبانی ب

مهم در جرعیت آلبانی برای نویم   ةصورت ظادر یک شاخصه ست كه اگرچه دین با واقعیت این

آزاد شود و  عوداد زیوادی    در ایون كشوور   می دی دینوداری   7007 قرن نبوده است ولی از سال

موردم خوود را   %  11رسود كوه    موی  نظور   بوه . مسجد و كلیسا در این كشور شروع به كار نرودند

یک مطالعه مورد شواددی در  (. 13)دانند  می كا ولیک رومی%  71ار ودوكه و %  21مسلران، 

نفور مبوت  بوه سوندرم      431 شود و انجوام   2113-2110دوای   بین سال(  یرانا)پایتخت آلبانی 

زن  238مورد و   430نفور افوراد شوادد شوام       101زن و  01مورد و   011حاد شوام   كرونری 

كلیسوا و  /ددی شام   عداد مراجعوه بوه مسوجد    مذدبی بودن از یک فرمول امتیاز. مطالعه شدند

ات موذدبی را رعایوت    عوداد افورادی كوه دسوتور    . دسوت آمود   داری بوه   عدد نراز و دعوا و روزه 

انجوام اعروال   با این دره، (. مسیحیان شادد%  00رانان شادد و لمس%  31)كردند زیاد بود،  نری

- 11/1اطرینوان    ةفاصول ) 40/1: حاد ار باط داشتكرونری طور معکوس با سندرم ه مذدبی ب

بیشترین ار بواط بوا   .  در مسیحیان/.( 20-07/7اطرینان  ةفاصل) 08/1برای مسلرانان و ( 23/1

خوبی نشوان داد كوه حتوی در یوک     ه لذا این مقاله ب(. 11)دست آمد   داری به انجام نراز و روزه

معنوی دستند / رانانی كه مذدبی لدا منع شده بود، مس كشور كه در آن امور مذدبی برای مدت

درین مزیت در . شوند عرو  قلبی می ةكرتر دچار عارضكه نیستند بسیار  ییدا آن در مقایسه با

 . ری نیز مشادده شد پایین ةمورد افراد مسیحی مومن در درج

معنوی بوودن و كنتورل   /نفره از افراد میانسال و مسن، ار باط بین مذدبی 220در یک گروه 

سر ا یک  كنترل قلبی پاراسر ا یک با  غییرات ضربان قلب و. شداعصاب خودكار  قلب بررسی 

مذدبی بودن با افزایش كنترل قلبی اعصاب خودكار، /معنوی. مطالعه شد Pre-ejectionدر دوره 

CAR  (Cardiac Automatic Regulation )دم پاراسر ا یک و دم سر ا یک، درراه بوود و لوذا   

ت قلبوی  دا از نظور سو م   این یافته. افزایش یافته بود، بدون اینکه  عادل ا ونومی قلب  غییر كند
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 (.18)د نارزشرند

دوای مغوزی     دای عروقی مغز و سکته  بیراریزمینة بیشتر مطالعات در  .های عروقی مغز  بیماری

 (.10)مذدبی كرتر از سایر افراد است / دا در افراد معنوی  اند كه این بیراری نشان داده

اسوت كوه    ه نشوان داد بیروار درودیوالیزی در  هوران     213ای روی  مطالعوه  .های کلیوی  بیماری

كنود و   شوند بازی موی  را در كیفیت زندگی بیرارانی كه درودیالیز می  مذدبی بودن نقش مهری

 (.81)دا و  علیرات برای این نوع بیراران  وصیه شده است  لذا  قویت این باور

ب موذدبی بوه مرا و   / اند كه خطر سرطان در افراد معنووی  ه بیشتر مطالعات نشان داد .ها  سرطان

برخی از این كادش را باید به علت كم مصرف كردن الکو ،  (. 80- 87)افراد است دیگر كرتر از 

 .موذدبی دانسوت  / واگیور در افوراد معنووی    دوای غیور    سیگار و كادش سایر عوام  خطر بیراری

دای مذدبی كوم و   فرد شادد نشان داد كه فعالیت 7140مبت  به سرطان كولون و  101بررسی 

در ایون زمینوه   (. 84)دای اجتراعی با خطر سرطان كولون درراه است  طح حرایتنیز كادش س

 .پاسک ددددا  آن بسیار زیادی وجود دارد كه باید  حقیقات آینده بهدای  پرسش

انود، دو   مذدبی بودن را بررسی كرده/ معنویبا مطالعه كه ار باط مرگ  727از بین  .مرگ و میر

مذدبی بودن عاملی است كه طول عرر بیشوتر  / جات بهتر معنویند كه درا هنشان داددا  آن سوم

طوور    كنند به كه در مراسم مذدبی بیشتر شركت میافرادی  در(. 81-80)كند  بینی می را پیش

از اثر مصورف   ، بیشتراین درصد افزایش. درصد افزایش طول عرر گزار  شده است 01متوسط 

فعالیت بدنی در طوول عرور بیرواران پوه از     آثار  ازنیز بیشتر در كادش كلسترول و  دا  استا ین

 22بررسوی و   30نشوان داد كوه   منود   رو موروری   ةدر یک مطالع .(88) دای قلبی است  سکته

افوراد   افوراد سوالم و در   معنوی بودن و مرگ و میر را بوه  ر یوب در  /بررسی ار باط بین مذدبی

مذدبی بودن با كادش مورگ  / داد كه معنوی دا نشان متاآنالیز این بررسی. اند بیرار مطالعه كرده

 >81/1،117/1-13/1بوا ضوریب اطرینوان    ) 82/1ضریب شانه . و میر در افراد سالم درراه بود

P )اثر مرانعتی از مرگ و میر در افوراد موذدبی  . ولی این دررادی در افراد بیرار وجود نداشت / 

شروب خوردن، فعالیت بدنی و مر بوه  مانند سیگار كشیدن، م)معنوی ار باطی با عوام  رفتاری 

ماننود رفوتن بوه    )دای مذدبی سازمان یافته  در این بررسی فعالیت. نداشت( اقتصادی -اجتراعی

این مطالعه نشان داد كوه در جرعیوت   . با افزایش شانه زنده بودن افراد سالم درراه بود( كلیسا

 ،از این رو. عروقی مر بط است طور معکوس با مرگ و میر قلبیه معنوی بودن ب / سالم، مذدبی

مناسب و مفیدی در كادش مورگ و میور كلوی و مورگ و میور قلبوی       آثار  معنوی بودن/مذدبی

 (.80)عروقی دارد 

كه حوداق  یوک بوار     ییدا آنامریکا  دای واشنگتن و مریلند  نفر در ایالت 07010در بررسی 
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ناشوی  ای در مورگ   دای عرده   فاوترفتند  رفتند نسبت به كسانی كه نری در دفته به كلیسا می

درصوود موورگ و میوور كرتووری از  00و  14،  03،  01دووا نشووان دادنوود و بووه  ر یووب   از بیروواری

 (.01)اند  دای عروقی قلب، آمفیزم، سیروز كبدی و خودكشی داشته  بیراری

آموز  طب كنونی فقط به جسم و به میزان كرتوری بوه    .های بالینی  سالمت معنوی و مراقبت

 در نتیجوه كنود و   پردازد و ار باطی با بعد معنوی انسان برقورار نروی   اجتراعی میمسائ  روان و 

دوای پزشوکی     كنود و نیوز در مراقبوت    كام  و  رام بررسی نروی طور   بهابعاد س مت بیراران را 

در بیرواران، افوراد    دوا  نارضوایت بسویاری از  منشأ  .ندك دا  امین نری س مت كام  را برای انسان

 .د وان در این نکته جستجو كر ی را میدای بهداشتی درمان  جامعه و نیز خود پزشکان از مراقبت

اند، بسیار دشوار است كه ادریوت   به طور یقین، برای كسانی كه طب را به آن نحو فرا گرفته

اد سو مت و لوزوم ورود آن در آمووز  پزشوکی و     ار باط بین بعد س مت معنوی بوا سوایر ابعو   

دوای    بورای ددوه  دوا   آناسوتادان  چرا كه . دای بهداشتی درمانی را به سادگی در  كنند مراقبت

 ةمودت در درو   اند و بهبودی مسوترر و طووالنی   انسان  وجه كرده  جسریمسائ  متوالی فقط به 

جدیود كوه در قالوب     لوی شووادد علروی   و. نبوده استدا  آن ابعاد انسانی در زمره ادداف پزشکی

اند، ار باط  نگا نگ و  اثیرگذار س مت معنوی  ه شدهارائ  مقاالت  حقیقا ی و كتب ارزنده علری

ددنود و   با سایر ابعاد س مت یعنی س مت جسری، اجتراعی و روانوی را بوه وضووش نشوان موی     

ر آموز  پزشوکی  كردن س مت معنوی دلحاظ درچنین سبب شده است موسسات پزشکی به 

دوا   آن و كانوادا مراجوع ریوربط   امریکوا   دای در كشور. دای بهداشتی درمانی روی آورند  مراقبتو 

دای معنووی بیرواران     دا و ارز  اند كه به نیاز دای مراقبت بهداشتی درمانی خواسته  دا از  یم بار

 .خدمات  وجه ویژه داشته باشندعرضة در دنگام 

انود ولوی    دروس مذدبی و معنوی داشتهامریکا  نشکده پزشکی درفقط سه دا 7002در سال 

و كانوادا ایون دروس را   امریکوا   دانشکده پزشکی 747دانشکده از  711بیشتر از  2113در سال 

دای   دانشکده از برخی. دای درسی اجباری است  این واحددا  آن درصد 11كنند كه در  عرضه می

دروس عرلی س مت معنووی را نیوز بوا كروک     ( یسوریسیتی م مانند دانشگاه كانزاس)پزشکی 

دانشجویانی كه در ابتودا خیلوی   . اند دا و سایر افراد برای دانشجویان پزشکی فرادم كرده  كشیش

مفیود در   ارت، آن را بسویار مثبوت و  مهو دای عرلی را بگذرانند، په از كسب   مای  نبودند دروه

 .اند درمانی دانستهو خدمات بهداشتی  عرضه

دا و موانع زیادی برای خدمات س مت معنوی بوه بیرواران وجوود     حال حاضر محدودیت در

بوین ابعواد مختلوف     معتقدنود ه ددندگان خدمات بهداشوتی درموانی   ئاگرچه بسیاری از ارا. دارد

 وجود دارد، ولی بسویاری از  ار باط  نگا نگی و س مت معنوی  ویژه س مت جسری س مت و به
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را برای آشنایی از س مت معنووی بیروار و نیوز خودمات     دا  آن دایی كه  رتكسب مها برایدا  آن

 11كوه  شود  نشان داد  یک بررسیدر . كنند كند، احتراز می  وانرند میدا  آن س مت معنوی به

دوای پزشوکی  وجوه       مراقبوت  ةجروعو در مدا  آن درصد بیراران نیاز دارند كه به س مت معنوی

 درصد پرسوتاران بوا بیرواران خوود دعوا      02كه شده است گزار  مطالعه دیگری در ولی . شود

دوا   آن بیشوتر  مذدبی و معنوی بیرار آشنا نیستند ومسائ   درصد به دیچ وجه با 33كنند،  نری

نیوروی  نداشوتن  علو  اصولی  رایو     . گذارنود   وك  به خداوند را با بیراران خوود درمیوان نروی   

 :اند از معنوی عبارت بهداشتی درمانی برای  وجه به خدمات س مت

دوای گوروه پزشوکی اثوری از اط عوات        دانشکده دای بیشتر برنامهدر  :نبود آموز  و آگادی .7

دای بازآموزی گوروه پزشوکی نیوز از مباحو        در دوره. مربوط به س مت معنوی وجود ندارد

 .س مت معنوی خبری نیست

خدمات بهداشتی درموانی   ةه ددندئادای ار نیرو  قریباً  رامی :عدم اعتراد به  وانرندی خود .2

خودمات  عرضوة  ه ئو كنند كه  وانرندی كافی برای ارزیابی مشک ت معنوی و ارا احساس می

 .مناسب ندارند

كننود كوه وقوت كوافی      خدمات س مت احساس می مجریانبسیاری از  :نداشتن وقت كافی .0

 .برای پرداخت به موضوعات مربوط به س مت معنوی وجود ندارد

برخی اعتقاد دارند كه در محویط بیرارسوتان و درمانگواه ف وای      :وجود محیط مناسبعدم  .4

دای س مت معنووی    خدمات و مراقبت عرضةمناسب برای پرداختن به این نوع موضوعات و 

مدت  راس با بیراران كافی نیست،  رس از ورود بوه حوریم شخصوی بیرواران     . وجود ندارد

دای س مت معنووی مهیوا     دا و نگر  اختن به كنه باوروجود دارد، محیط مناسبی برای پرد

 ... .شود و نری

با كرال  اسف آموز  پزشکی و پرستاری  :خدمات س مت معنوی نحوة عرضة نبودن  علری .0

 ةكنند یوک حرفو   التحصی ن احساس می كه فارغاست شده  عرضهدر قرن گذشته به نحوی 

 داده  علویم دوا   آن یک حرفه خودما ی بوه   كنند اند و كرتر احساس می را كسب كرده  علری

 .بعد س مت جامعه پاسخگو باشند چهاردای دره  باید در مقاب  نیازدا  آن است و ه شد

شود كه پزشکان، پرستاران و صاحبان سایر حرف پزشکی كه  گیری می از مطالب فو  نتیجه

، مرکون اسوت   ه كنندعرضابعاد چهارگانه س مت  ةباید خدمات س مت را در سطح عالی در در

 اسوت و   ویژه معنوی غیر علروی  احساس كنند كه بسیاری از اصول خدمات اجتراعی، روانی و به

 ورین   در حالی كه پزشوکی یوک حرفوه اسوت و یکوی از مقودس      . نیستدا  آن وظایف ةدر حیط

خدمات یعنی حفظ،  امین و ار قای س مت جامعه را به عهده دارد و لذا  وجه كوادر پزشوکی و   
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 . به ابعاد مختلف معنوی، جسری، روانی و اجتراعی س مت ضروری استدا  آن پاسخگویی

الع ج كه به بروز حالت پریشانی و عودم اعترواد،    دای مزمن و یا صعب  به دنگام بروز بیراری

یوک مشواور روحوی و     در نقوش پزشوک و پرسوتار    انجامود  می رس واقعی و افسردگی در بیرار 

پذیر  و احترام به عقاید دینوی و معنووی   . رود شرار میه برای بیراران بمعنوی، بهترین كرک 

بیروار  . در درمان،  اثیر به سزایی در بهبود آنان خوادود داشوت  دا  آن بیراران و استفاده از عقاید

 .شناسد میبه عنوان یک منبع امید  ددد میمشورت اجازة كه به او را پزشک و پرستاری 

یک پزشوک یوا   . استبرای بیراران درواره امری مهم دا  آن كاربردن ابراز عقاید مذدبی و به

پرستار مادر با درست اندیشیدن ، ار باط صحیح و ادریت دادن به بیرار، خود  بدی  بوه منبوع   

را كه در امیدوار شدن بیرار موثرند شناسایی و  قویت  موضوعا ی واند  امید برای وی شده و می

با در نظر گرفتن . كوشیددا  آن مراقبت روحی در  قویت نیروی شخصی  وان با می ،بنابراین. كند

دای روحی و معنوی بیراران دارد، صاحبان حرف گوروه پزشوکی    منافع بسیاری كه  وجه به نیاز

دوای جسوری،     ، زیرا آموز  مراقبتاند دای معرول  ئه مراقبتارا ةنیازمند بازنگری مجدد در نحو

دوای    مراقبوت  یدای مراقبتی بیراران نیست و باید با ار قوا  ره نیازروانی، اجتراعی، پاسخگوی د

سو مت وی، جایگواه رفیوع انسوانی را      یمعنوی و روحی در بیرار، ضرن كرک به بهبود و ار قا

 .دیبیش از پیش  وسعه بخش

 حقق این امر  حول اساسی در آمووز  نظوری و عرلوی دانشوجویان گوروه پزشوکی و نیوز        

 .كند دای آموز  مداوم پزشکی را طلب می  رنامهنگرشی دوباره به ب
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 های روانی بیماری. 2

 مقدمه
مورد توجهه  ( زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي)معنويت به عنوان يکي از ابعاد مهم وجود انسان 

اخيهر توجهه خا هي بهر ممهاهيم معنويهت و        ةدر چند دهه . متخصصان سالمت روان بوده است

اين ممهاهيم را بهر   درماني تأثير  سالمت و روان ةبسياري از پژوهشگران حوز. دينداري شده است

. انهد  شهناختي بررسهي دهرده    هاي سالمت روان و نيز پيشهگيري و درمهان اخهتالرو روان    مؤلمه

آوري در  اي مهؤثر در افهزايش تها     معنويت و دينداري به عنوان يه  راهرهرد مباب هه    ،همچنين

زيستي  بهمعنويت و دينداري در  ،عالوه بر اين. هاي مزمن نبش قابل توجهي داشته است بيماري

 .ي دارديو افزايش ديميت زندگي افراد نبش بسزا

گذشهته بهه  هورتي روز افهزون توجهه       ةاهميت معنويت و رشد معنوي انسان در چند دهه 

 و معنويت مطالعاو از برخي. (5ه1) شناسان و متخصصان بهداشت روان را ج ب درده است روان

 سهالمت از  حماظهت  ماننهد  ارترها،،  ناي مثرت هاي جنره به دانند و را مرترط به هم مي سالمت

 افهراد از  اينکهه چگونهه   بهر  مهذهري  باورهاي و اعمال. دنند اجتماعي، اشاره مي و رواني جسمي،

 ههاي  ازموقعيهت  اجتنا  برايها  آن به است ممکن و گذارد مراقرت دنند، تأثير مي خود سالمتي

هههاي  درمههان از برخههي نداشههتن تههرين دريههل توفيهه  از مهههم. (6) دمهه  دنههد آميههز مخههاهره

 و روانهي  ـ   زيسهتي  ةپارچهه بهه ابعهاد چندگانه     شناختي، ناتواني در توجهه هماهنهو و يه     روان

پيشهرفت  . (7) بها مشهکالو و نابهنرهاري رفتهاري اسهت      ةاجتماعي معنهوي انسهان در مواجهه   

روانشناسي و ماهيت پيچيده و پوياي جوامع نوين باعه  شهده نيازههاي معنهوي بشهر اهميهت       

 .(8) ي بيابندبيشتر

هاي انساني شخصي در عوالم مبدس هستند دهه بهراي ههر ده       دينداري و معنويت ترربه

حال آنکهه در  . اند  نهادهبين دينداري و معنويت تمايز  غربي متمکران اجتماعي. منحصر به فردند

 و بدون اعتبهاد بهه خهال  يکتها     معنويت است ومنشأ اديان الهي، از جم ه دين اسالم، دينداري 

باورهها،   اي از مهذهب مرموعهه  ن غربهي،  ااز ديهدگاه محببه  . وحي معنويت جايگاه مهمي نهدارد 

دنهد و دينهداري شهامل     ده ي  فرد پذيرفته و پيگيري مهي  استهاي رسمي  تکاليف، راهنمايي

. (9) آينهد  اي از مردم است ده براي پرستش ي  راه مشترک گهرد ههم مهي    مشاردت در جامعه

هاي غايي  معنويت را جستروي شخصي در جهت فهم پاسخ به پرسش( 2006) آلميدا و دونيو

ده ممکهن اسهت منرهر بهه      اند؛ زندگي، معنا، و رابطه با مبدساو و متعالياو تعريف درده ةدربار

نظام دينداري را ها  آن از هرفي(. يا نشود)گيري جوامع ديني شود  هاي ديني و شکل ينيايراد آ

اند ده به منظور سههولت   ها، و نمادها تعريف درده ينيد، آدا  و رسوم، آاي از عباي يافته  سازمان
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 انهد  هراحهي شهده  ( ييخدا، نيروي برتر، حبيبت يا واقعيت غها )نزديکي به مبدساو يا متعالياو 

(10.) 

توانهد   ايمان، انرام دستوراو مذهري و شردت در مراسم مذهري مهي دهد  مطالعاو نشان مي

ز ابتال به مشکالو رواني افهراد و درمهان آن داشهته باشهد و موجهب      نبش مؤثري در ج وگيري ا

 (.12و  11) افراد شودزيستي  بهسطح سالمتي و  يارتبا

سهرعت افهزايش يافتهه     هاي سالمت و پزشکي در سي سال گذشته بهه  دين در حوزه ةمطالع

تواند  افراد مياي مرني بر اين وجود دارند ده ترار  معنوي و ديني  شواهد فزاينده ، (13) است

اند ده متغيرههاي معنهوي و دينهي     مطالعاو نشان داده. نبش مهمي در ديميت زندگي ايما دند

 (.15و  13) ها اهميت دارند براي مباب ه با بيماري

 

 ها روش اجرا و روش گردآوری داده
ت و مروري بر مبارو و نشهرياو مهرترط بها سهالم     ،به منابع دست اول ةمراجعبا ، در اين روش

دهام ي از منهابع اهالعهاتي و     ههاي روانهي و معنهوي، مرموعهه     درمان رواني و سالمت معنوي و

اي مرتني بهر نگهرش واحهد و تشهکيل      و عنا ر ممهومي مخت ف در مرموعه بندي ها، هربه داده

بها روش   هها  داده. دشه تنظهيم   نظامي منسرم و هماهنو براي سالمت رواني و سالمت معنهوي 

واحهد  هاي مخت ف  ها و مؤلمه و مماهيم، شاخص بندي شدند هربه وردآوري گ تح ي ي و اسنادي

سپ  مطالب گردآوري شده با توجهه بهه اههدا  و سهوارو پهژوهش      . شدي و تح يل بند هربه

 .شدبندي و ترزيه و تح يل  دسته

 

 عوامل مسبب بیماری معنوی
ا مسرب بيماري معنوي در انسان ساز، تسريع دننده ي عوام ي ده از ديدگاه اسالم زمينهبرخي از 

 : (16) اختصار بدين شرح استه ، بشود مييا مانع تحب  سالمت معنوي در فرد 

 

 جهل. 1

عي بيماري معنوي اسهت دهه اگهر ج هوي آن گرفتهه يها       يا نينديشيدن، نو جهل به معني ناداني

در  (17) قرآن. شود مي انحرافاو عم ي ها، گناهان و خود مسرب بسياري از بيمارينشود درمان 

 :گويد زمينه مياين 

درستي بدترين جنرنهدگان   هب(. 22 ،انمال)

اين رفتار بدين ترتيب اسهت دهه   سازودار . انديشند نميهايي هستند ده  رل در نزد خدا، درها و
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هاي جاهالنه يا اعمالي بزنهد دهه    گيري ت به تصميمممکن است در زندگي خود دس دانستهفرد ن

اي از رشهد روانهي    متوقهف شهدن در مرح هه    در جازدن، تثريت در وضعيت موجود وها  آن پيامد

هاي رواني مثل اضطرا ، افسردگي، وسواس  گيري بعضي از بيماري است ده در مرموع به شکل

توانهد در سهطوح مخت هف پيشهگيري مهانع از       مرارزه با جهل مهي  ره،در نتي. شود منرر مي... و 

 .دشوگيري مشکالو رواني و معنوي در فرد  شکل

 

 کفر. 2

 بسهياري از گناههان و انحرافهاو از آن سرچشهمه     دانون تيرگي و نبطه مبابل ايمان است ودمر 

 :گويد قرآن مي. شود رشد معنوي انسان ميمانع  گيرد و مي

بود ( جهل و ضاللت)و آيا دسي ده مرده  (122 ،انعام) ۚ

( سهرافراز )داديم تا به آن روشني ميهان مهردم   ( ع م و ديانت)ا او را زنده درديم و به او روشني م

فرو رفته و از آن بهه در نتوانهد گشهت     ( جهل) يها مثل او مانند دسي است ده در تاريکي ،رود

ايمان و عش  به خداونهد موجهب   . استگر شده  دردار بد دافران در نظرشان چنين ج وه( آري)

توانهد فهرد    مبابل ايمان است مي ةشود و دمر ده نبط مي فراروندگي رشد رواني و معنوي در فرد

هاي روانهي و   برابر بسياري از مشکالو و آسيب را در را از از هرگونه رشد و بالندگي باز دارد و او

 .معنوي شکننده سازد

 

 شرک. 3

فيه  دريافهت   تو دل را از پهادي و  وديگر ورود معنويت به دل انسان است  شرک به خداوند مانع

ههرد  بهه خهدا شهرک ورزد چنهان      : گويد قرآن در اين زمينه مي. سازد انوار معنوي محروم مي

را بهه دور افکنهده    بهاد او  اند يها  را ربوده او( شکاري)مرغان  ي از آسمان فروافتاده وياست ده گو

 :است

 ،حه  ) 

ين دننهده قالهل   يه براي خداوند نبهش تع  دسي ده در زندگي فردي و اجتماعي خود عمالً (.31

ي و پوچي شود، هوش اجتماعي و يدند ممکن است سرانرام دچار تنها نيست و به او تودل نمي

در او رشد نيابد، خداوند را به عنوان حامي خود در دسترس نريند ومستعد ابهتال   هوش معنوي 

 .  دشوهاي رواني و معنوي  به بسياري از بيماري
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 نفاق. 4

رفتار انسان اثرگذاشته و مهانع   هاي باور، اخالق و حوزهي نوعي بيماري است ده در يرونماق و دو

شان مههر زده   هاي دل بر: گويد قرآن درباره منافبان مي. شود ساز بيماري معنوي مي زمينه رشد و

ايهن ر  داد چنهين    شيوة. (3 ،منافبون) : فهمند شده و ديگر نمي

است ده نماق و دورويي موجب ايراد شهکا  و عهدم انسهرام و يکپهارچگي در شخصهيت فهرد       

 .ايراد دنددر فرد را تواند بيماري معنوي  هم ريختگي مي هد ده اين تشتت و بشو مي

 

 غفلت.  5

ه روز قيامهت اسهت ده    معنوي، غم ت از خويشتن، غم ت از خداوند وسالمت از ديگر موانع رشد 

: فرمايد قرآن مي. شود يايراد بيماري معنوي در انسان م سرب رشد و

ۖۚ

از جهن و انه  را بهراي جههنم     بسهياري  . (179، اعرا ) ۚ

بيننهد و   ههايي دارنهد دهه بها آن نمهي      دنند و چشم هايي دارند ده با آن درک نمي ، دلايم آفريده

 تر هسهتند و  گمراهها  آن ند، ب که ازا پايانايشان چون چهار شنوند، هايي دارند ده با آن نمي گوش

به معناي آفريدن است، در اين آيه خهداي متعهال جههنم را     (ذرأ) .ندا ايشان همان غم ت زدگان

، امها  اين غهايتي ترعهي و ضهروري اسهت    غايت و هد  آفرينش بسياري از جن و ان  دانسته و 

 ،(38) (رنه  ار ليعرهدون  وماخ بت الرهن وا ) :غايت ا  ي همان است ده در جاي ديگر فرمود

به لحاظ رواني غم هت از خهود و   (. را عرادو دنند ده ما ، جز براي آنريديمما جن و ان  را نياف)

ده اين امر نه تنهها ديمهت زنهدگي را دهاهش      شود مينيازهاي خود موجب از خود بيگانگي فرد 

ب کهه ادراک حمايهت   دارد  دهد و فرد را از لذو بردن و احساس رضهايت از زنهدگي بهاز مهي     مي

ايهن  . يابد پرمشکل زندگي در دنار خود نمي ةخداوند از وي را از دست داده خداوند را در هنگام

موجب ايراد ح  تنههايي و رهاشهدگي و سهرانرام مسهرب بيمهاري معنهوي در فهرد         سازودار

 .دشو مي

 

 پیروی از شیطان. 6

داشهتن انسهان از رشهد     آيهد، بهاز   متنوع به سراغ آدمي مي هاي تمام تالش شيطان ده با وسوسه

معنهوي  سهالمت   ساقط دهردن وي از منزلهت واري انسهاني و    س وک معنوي و اخالقي و سير و

از نکهردن  د و در حبيبهت پيهروي   شهو  د بسياري از مشکالو روانهي مهي  جاست ده اين خود مو

قهرآن  . دشو يز و درشت در انسان ميدام نيمتادن در دام بسياري از مشکالو ر  هشيطان موجب ب
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 :فرمايد در اين زمينه مي

چون تهو مهرا    (پروردگارا: )شيطان گمت(. 17-16 ،اعرا ) 

آنگهاه از  (. گهردانم  بندگانت را گمهراه مهي   و) نشينم راه راست تو مي سر گمراه دردي، من نيز بر

پيروي از شيطان در هر فرهنگهي   .تازم چپ برآنان مي از هر  راست و از پشت سر و پيش رو و

ي منطبي و عبالنيت حادم بر زندگي فهردي يها   ها معادل با زير پاگذاشتن و ناديده گرفتن ارزش

مماسد فردي و اجتماعي همهراه   تمامياجتماعي است و تحب  اين امر با در معرض قرار گرفتن 

 .شودهاي معنوي در انسان  تواند مسرب بسياري از بيماري همين رخداد مي در نتيره،. است

 

 هواپرستي. 7

. اجتنها  از معنويهت   آن پرستي و به ترهع  نوعي بت وي از اميال و افتادن بههواپرستي يعني پير

: فرمايد قرآن مي

دهه   دسهي را  پ  آيا ديهد   (.23 ،جاثيه)ۚ

بر گوش و دلش مههر   را دانسته گمراه گردانيده و او خدا هوس خويش را معرود خود قرار داده و

 سهازودار را هدايت خواهد دهرد    پ  از خدا چه دسي او اش پرده نهاده است  آيا بر ديده زده و

توانهد   مهي ها  آن رواني به دام افتادن در هواپرستي گرفتار شدن در مشکالتي است ده هرددام از

جهز   ها و افتادن در دام مواد مخدر، الکل، خودخواهي براي مثال،. شودموجب ي  بيماري رواني 

شهته  دنرهال دا  ههاي معنوي را به  تواند بسياري از مشکالو يا اختالرو رواني و بيماري مي ها اين

 .باشد

 

 گناه.  8

. گناه بيمهاري دل اسهت  . دشو ها و دور شدن فرد از معنويت مي گناه موجب ايراد تيرگي در دل

نه چنين اسهت، ب کهه   (. 13 ،مطممين) ۜۖ: فرمايد قرآن مي

شهدن از راه   جهدا  آلوده شدن به گنهاه و . شان بسته است هاي شدند زنگار بر دل آنچه مرتکب مي

دورشهدن از   ةمنزل  هتواند ب ها مي ها و داستي غرق شدن در مردا  دژي راست و هدايت نيافتن و

 . سالمت معنوي باشد

 

 رذايل اخالقي. 9

ترنهد بخهل و    اخالقهي دهه از ببيهه مههم     ةدو رذي  .سازد اخالقي فرد را از معنويت دور مي ليرذا

 :دمي فرماي( ع)مام ع ي ا. ي استدروغگوي
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هاسهت و افسهاري    مام عيهب ؛ بخل ورزيدن دانون ت(29 ص 7،د ، ج مستدرک الوسالل) 

به هري  اولي افتهادن در گهردا     .دشاند ي خود ميبه سورا  ها همه بديآن  اب( بخيل)است ده 

مبابل سهالمت معنهوي    ةتواند در نبط هم دم نيستند ميها  آن ها ده تعداد ل اخالقي و بدييرذا

 .باشد

 

 ناسپاسی .11

ل اخالقي است ده ترعاو منمهي و ضهد   يرذادمران نعمت و شکرگزار نرودن نسرت به خداوند از 

دسي ده نسرت به خداوند شکرگزار نراشد نسرت به همه ناسهپاس  . سالمت معنوي را در بردارد

 ۖفرمايد قرآن در اين زمينه مي. است
ده  دمهران دنهد، در     هر و گزارد هر ده سپاس بگزارد، تنها براي خود سپاس مي(. 12 ،لبمان)

تواند به سادگي فرد را از ولي نعمت  دمران نعمت مي ،بنابراين .نياز ستوده است حبيبت، خدا بي

هها و سهبو، در گهردا      هها و زيرهايي   خهوبي  ةشهدن از همه   دور خوددور سهازد دهه ايهن خهود    

 .هاي معنوي است بيماري

 

 دنیاگرايی. 11

تمام هم خويش را مصهرو  آن دهردن    ي به معني دل خوش داشتن به دنيا و مادياو ويدنياگرا

: فرمايد قرآن مي. واز خدا غافل شدن

دساني ده اميهد  . (8-7 ،يون ) 

و دسهاني دهه از    انهد  بدان اهمينهان يافتهه   به زندگي دنيا دل خوش درده و به ديدار ما ندارند و

مسه ما رفتهاري   . شان آتش است آورند، جايگاه دست مي  آنچه به( ديمر)ند، آنان به ا غافلآياو ما 

 .هستده فرد را به جهنم بيندازد مسرب بيماري معنوي هم 

 

 حرام خواری .12

د معنهوي انسهان   مانع رش سازد و اهان دريره است ده دل را تيره مياز گن خواري در اسالم حرام

ۚ: شود مي

شهتابند،   خواري مهي  رشوه بيني ده به سوي گناه و دشمني و را ميها  آن بسياري از(. 62 ،مالده)

گهويي و   از حه   شهدن فهرد   دورخهوري موجهب    حهرام  .دادنهد  چه اعمال بدي انرام مهي  راستي

از را بودن چنين  ماو ناپسند در ي  انسان دور شهدن وي   عدالت خواهي است و جويي و ح 

 .دنرال دارد  سالمت معنوي به
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 انگاری در انجام وظايف شرعی سهل. 13

بهراي انسهان دانسهته     را سرب ريزش برداو مهادي و معنهوي   ارعايت تبو خداوند حمظ ايمان و

 :فرمايد قرآن مي. است

و تبهوي   هها ايمهان آورده   و اگر اهل آبهادي (. 96 ،اعرا ) 

شود دهه بردهاو آسهمان و زمهين بهه سهو         ايمان و تبوا سرب مى هاي ورزيدند، هرآينه با  مي

و  .دشهو  سرب نزول عهذا  مهى  ( تبوايى و بى)عک ، تکذيب آياو الهى   هد؛ و بشوانسانها سرازير 

نزول عذا  الهي خود و هر رفتاري ده قهرين بهدين مضهمون اسهت مسهرب بيمهاري        هنتيردر 

 .معنوي است

 

 دشمنی با دوستان خدا. 14

شهود   مومنين سرب رشد معنوي در انسان مي وها  آن پيروان امامان معصوم و دوستي با پيامرر و

ايمان آورده و پرهيزدهاري  ( اند ده دساني)آنان ( 63 ،يون ) : عک ه و ب

، ارنهوار  بحهار )آنان، ما هستيم و پيروانمان : فرمايد در تمسير اين آيه مي( ع)امام ع ي . اند ورزيده

ههاي متعهالي و    بسهياري از ارزش  بها دشمني با مردان خدا دشهمني   ،بنابراين(. 21، ص80ج د 

 .دنرال داشته باشد  اري معنوي را بهتواند بيم  ماو پسنديده است ده مي

 

 فقر .15

داد المبهر  أن  (. 270، ص63، ج دبحار ارنواره   307، ص2، ج د دافي: )فرمايد حضرو رسول مي

گونهه   گونه ده قرال گمته شد داشهتن ههر   و همان .فبر به دمر انرامد است ده آن يکون دمراً؛ بيم

 .تواند مسرب بيماري معنوي در انسان باشد رفتار دمرآميز مي

 

 کروگر عوامل معنوی مسبب بیماری از نظر هانا

به عوامل معنوي مرترط با سهالمتي   همت عامل معنوي مسرب بيماري دردتا  (18) هانا دروگر

 عامهل  ايهن همهت  توضهيح  بهه   ار از گمته اين نويسنده ده همه دتا  خهود . پردازد و بيماري مي

 :اند اختصار عوامل مزبور بدين شرحه ، باختصاص داده است
هاي قرمز را يکهي   گيرند و چراغ م هشدار را يکي پ  از ديگري ناديده ميلها عال انسان .غفلت. 1

کهه  ماننهد، تها اين   مي ي به نيازهاي دروني خود غافلياز پاسخگو دنند، و از ديگري رد مي پ 

نيازهاي فهردي   غم ت از ذهن و نيروي خالق آن و. آيند ده چه بايد درد  ي  روز به خود مي

هاسهت دهه    قرن. ت هستندسالم عوامل تاثيرگذار در زندگي و ترين ش  پراهميت و رواني، بي
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در مهذاهب  . دننهد  را تو هيه مهي   ههاي مشخصهي از سهال    وزه گرفتن در زماناديان مخت ف ر

شود ده ايهن   اسالمي، در ماه رمضان ي  ماه از سال، غذا و نوشيدني در هول روز مصر  نمي

چرا روزه گرفتن همواره بخشي از اديهان مخت هف اسهت  ايهن     . در تابستان بسيار سخت است

افرادي  .وجه دردن به نيازهاي دروني افراد استت تالشي در جهت رسيدن به خ وص دروني و

برنهد، بهه احتمهال خي هي دمتهري بيمهار        ده با خود و محيط اهرافشان در   ح بهه سهر مهي   

 .شوند مي

گهاهي در سهطح    وافتد  گاهي اوقاو آسيب در جسم اتماق مي. تروما ي  آسيب است . اتروم. 2

دامل شما يابد، در غير ايهن   هور  بهبايد اگر آسيري در اين سطح وجود دارد، . رواني و معنوي

هر گونه فبدان، . شود هر ارزشمندي ده خالبمان قصد خ بش را داشت، نميگو ورو فرد آن 

 و تها  آسيب به فهرد شهود   شدن يا بيماري رواني ممکن است موجب وارد مشکل، دمرود، خأل

. گهذارد  معنوي فرد تاثير مهي بر سالمت  برهر ، درمان، يا دنترل نشود ها ده اين آسيب زماني

گونهه دهه بايهد     آن ده فرد از شر ترار  تروماتي  رهها نشهود زنهدگي فهرد     تا زماني ،بنابراين

 .شود متحول نمي

ياد بگيريد ده وجودي . بدنتان را بگشاييد  يياد بگيريد چگونه چادراهاي مغناهيس . دانسدا. 3

همه ما قادر بهه شهما يهافتن، و    . باشيد الهي و مبدس، و مسيري براي عرور نيروهاي روشنايي

در واقع وقتي . هرد  قادر به شماي خويشتن و آموزش به ديگران براي شماي خودشان است

روي خمتهه  نيه . شود دنيم، به خودمان دم  بيشتري مي ده خود را وقف دم  به ديگران مي

 ي  از دل رسيده و هيچبايست با يکديگر به تعا اين مرادز انرژي مي. درون خود را بيدار دنيد

اگر يکي از اين مرراها، يا به عرارتي چادراها، بسته شوند، انسهداد در  . نرايد مسدود شودها  آن

اگهر بهه   . دهد و اين بار فاحشي بر سالمت فيزيکي و روانهي مها دارد   ميدان مغناهيسي ر  مي

 . اندازه دافي نيروي زندگي جذ  نکنيد و خروجي زيادي داشته باشيد، ضعيف خواهيد شد

ههايي بهه خودمهان، خهدا و ديگهر       ، بهدهي  مهاي دارمي  همان دارهاي ناتمها  بدهي . اکارم. 4

راه حهل  . دنهيم  س گناه نسرت به گذشته مسدود ميما وجود خود را با احسا. ها هستند انسان
                                                                                                                                        

1. trauma 

2. congestion 

3. Magnetic Chakras 

4. karma 

5. entities 
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مان را حل و فصل دنيم  هاي توانيم بدهي با بخشش بدهکارانمان مي، اين مسئ ه بخشش است

دانهش نادهافي بشهر    . قوانين دارمي ، همان قوانين الههي هسهتند  (. برخش تا بخشيده شوي)

شهود دهه بنشهيند و     باعه  مهي  دنند،  هايي ده خدا و قوانين خدا عمل مي خدا و شيوه ةدربار

بشکنيد، ب که خود در مبابل اين قهوانين   اتوانيد قوانين خدا ر شما نمي. منتظر سرنوشت شود

بدين معنها   ؛هور ساده، دارما همان قانون ع ت و مع ول و دنش و وادنش است  به. شکنيد مي

 . خواهد داشتهاي آينده  دهيم پيامدي در رخداد ده هر داري ده در هر زماني انرام مي

ع هم اسهت و    ةمها زمانه   ةزمانه و دنيم،  با اينکه ما در قرون وسطي زندگي نمي.  ها  موجوديت. 5

ها در زير ميکروسکوپ قابل اثرهاو نراشهد بهراي بسهياري از مهردم وجهود        آنچه در آزمايشگاه

ناشهناخته  هايي ده وجود داشته ولي هنوز  ده به پديدهاست حال زمان آن رسيده  ندارد؛ با اين

موفبيهت  . چنهان ههم ناشهناخته نيسهتند     هها آن  ايهن پديهده   ،الرته. و غريب هستند، بپردازيم

گوينهد   مهي  دهه افهراد   گهردد؛ زمهاني   نيروهاي تاريکي به نااميدي ما از نيروهاي روشنايي بازمي

گيرند و بهر مها و    اين زماني است ده شياهين قدرو مي دايي وجود ندارد يا خدا مرده استخ

 .شوند مان مس ط مي ايدني

دههد، ب کهه سهالمتي     ي  بحران هيراني تنها روان شما را تحت تأثير قهرار نمهي   . تهیجانا. 6

تواند واقعيت فيزيکي بهدن را تغييهر    تغيير در خ   مي. اندازد جسماني شما را نيز به خطر مي

آمهادگي بيشهتر    پاشد و اين به ايمني از هم مي دستگاهمداوم  فشار روحي و روانيتحت  .دهد

 تواند سازگارانه و از لحاظ تکهام ي بها   هيران خشم مي ،براي مثال. انرامد در برابر بيماري مي

ههور مناسهب     اگر خشم بهه . ارزش باشد و از فرد يا آنچه براي وي اهميت دارد محافظت دند

 ايرهاد  مشهکل و بيمهاري   و شهود  مهي رها نشود ترديل به غضب، خشونت، تخريب و خصومت 

تواند فرد را از خطهر   ترس نيز در عين اينکه مي. ترس جنره ديگري از هيراناو است. دند مي

 .دور نگه دارد، قادر است فرد را ف   دند؛ او را متوقف درده و به اجتنا  يا فرار وادارد

هر  يکي از رواياو انريل هنگامي ده از مسيح پرسيده شهد دهه چهرا ايهن مهرد از       . نايما .7

وي ( دريهل دارميه   )ناست  آيا تبصير والدينش است  آيا مبصر خودش اسهت   دوددي نابي

ي ؛ ب که به اين دليل ده معرزه من شهناخته شهود؛ و سهپ  چشهمان مهرد       پاسخ داد هيچ

دانيم  چبدر بر ما آشکار شهده اسهت  اگهر     ما واقعاً چبدر مي. نابينا را لم  درد و او بينا شد
                                                                                                                                        

1
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2. entities 
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شهايد  . اميهد نشهويد   يا هر مشکل يا اختالل ديگري داريد نها دوددي نابينا يا دچار نبص عضو 

شهما يهاد   . دوددي ارزشمند به شما اعطا شده ده از بهر مأموريتي بهه ايهن دنيها آمهده اسهت     

گيريد و  سهيم شدن يأس و اميد را ياد مي. گيريد ده  رور، از خود گذشته و مباوم باشيد مي

و يا هر دتا  مبدس ديگري بر ايمان  انريلدر سرتاسر . شويد تر مي هر روز به خداوند نزدي 

ايمان ارترا، شما با جهان هستي اسهت،  . است ناپذيردين بدون ايمان تصور. تأديد شده است

 .ها مسيري ميان شما و پروردگار، اعتماد به ناديده

 ههاي بسهياري بررسهي شهده     هاي مخت ف سالمت روان در پهژوهش  ارترا، معنويت با حيطه

گي پيشهگيري معنويهت از   چگهون معنويت و سالمتي، برخي  ةرابط از اين مطالعاو گروهي .است

ههاي روانهي    بين معنويهت و بيمهاري   ةبرخي ديگر به رابط ،اند دردهبررسي  را روانيهاي  بيماري

هاي جسمي  روان در بيماريرا ها ارترا، بين سالمت معنوي و سالمت  ساير پژوهش. اند پرداخته

 :شود به اين موضوعاو پرداخته ميده به اختصار در ذيل  اند دردهبررسي 

 

 :رابطه میان معنويت، دين، و سالمتی
 ةرابطه  ةپارچه در زمين به رويکردي ي   امعنويت، سالمت، و شمدتا   در (19)  ودارولين يان

 .پردازد معنويت و سالمت مي

بکارگيري . ندا نزديکي با هم مرترطهور   هاي دنيا معنويت و سالمت به در بسياري از فرهنو

درحالي ده هب . گردد مي دين و معنويت در زمينه سالمتي و بيماري به ابتداي تاريخ انسان باز

درمان  فناوري برايهاي فيزيولوژي  بيماري و بکارگيري  اي بر جنره هور فزاينده  مدرن غربي به

بر فرد دامل، ده شامل بعد معنوي ههم   دهندگان خدماو سالمت دند، بسياري از اراله تأديد مي

مثرهت   ةشناختي، همگي از رابط ادبياو پزشکي، ع وم اجتماعي، و روان. دنند شود، تمردز مي مي

باورها و اعمال مذهري، همچون نماز و نيايش، . دنند ميان دين و معنويت و سالمتي حمايت مي

دست خدا يا آن نيروي برتهر، حمايهت   بر خدا يا نيروي برتر، سپردن مشکالو به ( تودل)اعتماد 

هاي مهذهري بهراي سهالمت بيمهاران جسهماني اهميهت دوچنهدان         ه از جانب ي  روحاني و گرو

اسکودان و بادر نظر بر هر  . يابد خصوص در سالمندان اهميت بيشتري مي هاين تأثير ب. اند يافته

اميهد، قهدرو، و حمايهت    : تواند سه ارمغان براي فهرد بيمهار داشهته باشهد     ، معنويت مي(2000)

توانند رضهايت از زنهدگي    ده در نتيره افراد معنوي در هنگام مواجهه با بيماري نيز مي ،هيراني
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 .را ترربه دنند

ميهان ديهن و    ةمطالعه به بررسي رابطه  1200در هول قرن بيستم بيش از  .های پژوهشی يافته

بسياري از اين مطالعهاو  . دست يافتندبه رابطه مثرت معناداري ها  آن سالمت پرداختند ده ادثر

تر در ابتداي قرن بيست و ي  تکهرار شهده و بهه نتهاي       تر و ع مي شناختي قوي با هراحي روش

تحبيبهاو انرهام گرفتهه اغ هب بهه رابطهه ميهان ديهن بها سهالمت           . (20) مشابهي دست يافتند

هاي مذهري قاب يت مشهاهده و سهنرش بيشهتري     اند، چرا ده دين و شردت در فعاليت پرداخته

زيهر در   در مطالعاو مشخص شده معنويهت و دينهداري بها متغيرههاي    . نسرت به معنويت دارند

 :ندا ارترا،

؛ داهش نياز به استماده از خدماو سهالمت،   (21) دند شدن تخريب شناختي در سالمندان

 ها؛ سالمت جسهماني و روانهي   تر از اين بيماري هاي خميف و بهرود دامل ابتالي دمتر به بيماري

ههاي   نگهرش ؛ داهش نر  خوددشي و  (23) به افسردگي شدن ؛ احتمال دمتر ابتال (23و  22)

و تسههيل بهرهود و   بهدن  ايمنهي   دسهتگاه منمي بيشتر نسرت بهه آن؛ نيرومنهد دهردن دهاردرد     

و هيرانهاو مثرهت همچهون لهذو،     زيستي  بهج وگيري از عمونت پ  از عمل جراحي؛ افزايش 

؛ مباب ه با مشکالو سالمت  (25) اميد و خوشريني؛ تأثير مثرت بر رژيم غذايي و فعاليت جنسي

 ؛ تغيير در ادراداو فهرد دربهاره نهاتواني خهود     (26) مرترط با عمل جراحي يراناوهجسماني و 

 محهور بيشهتر   رفتارهاي مثرهت و سهالمت   (27و  23) ؛ داهش احتمال ابتال به فشار خون؛ (23)

؛ داهش احتمهال مصهر     (30) ها و مشکالو شخصي ؛ مباب ه و سازگاري با شکست (29و  28)

 انتر سوگ پ  از مرگ عزيز تر و دامل ؛ حل و فصل سريع (25و  23) مخدرسيگار، الکل و مواد

ههاي   تهر، ازدوا   تر، اميدواري بيشتر، افسردگي دمتر، سر  زندگي سهالم  ؛ زندگي هورني (31)

عروقهي و   -؛ داهش احتمال بيماري ق رهي  (33و  32) تر تر، و شرکه اجتماعي گسترده مدو ب ند

است ده ميان دينداري و معنويت و متغيرهاي زيهر نيهز    مشخص شده ،همچنين .(33) سرهان

 :رابطه وجود دارد

هاي جراحي و  هاي حاد و عمل ؛ بهرود از بيماري (35) در زنان دچار سرهان سينهزيستي  به

و توانايي مباب ه با مشکالو زندگي زيستي  بهآوري،  ؛ افزايش تا  (36و  26) نيز سکته ق ري حاد

و روابهط خهار     HIV؛ دهاهش رفتارههاي خطرسهاز     (26و  22) HIV/AIDSدر افراد مرتال بهه  

؛ بهرودي فيزيکي دوتاه و ب ندمدو در افراد مرتال به آرتريت روماتوليهد؛ افهزايش    (37) زناشويي

هاي مزمن شامل سيستي  فايرروزي ، ديابت، بيماري مهزمن د يهوي،    توانايي مباب ه با بيماري

ههاي اواخهر    ؛ افهزايش قهدرو و اميهد در مراقرهت     (38) نخهاعي  عروقي، و آسيب -بيماري ق ري

 .(27) زندگي
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هاي به ههم مهرترط و    اي از توانايي اي معنويت را در حد مرموعه در رويکردهاي معا ر، عده

دانند ده بهه رضهايت    گروهي هم معنويت را جريان و رويکردي مي. اند يا نوعي هوش ت بي درده

توان از  حياني، بدون در نظر گرفتن معنايي معبول، نمي و ةر آموزليکن د. شود باهني منتهي مي

 ةسالمت معنهوي دربردارنهد  . نيستگمت؛ چنين معنايي جز خداوند چيز ديگري  يت سخنمعنو

انسهان معنهوي برخهوردار از انديشهه يها      . است هاي شناختي، احساسي، رفتاري و پيامدي مؤلمه

تعب ي دهه پهرده ظهواهر را    . استها  آن متبابل ةرابط تعبل ويژه نسرت به خدا، انسان و خ بت و

از . دنهد  مهي  الههي پيهدا  گيري  زندگي او جهت ةهم. دريده و به حبيبت باهني دست يافته است

 .چون حب به خداوند، دگردوستي، تودل و شهرح  هدر برخهوردار اسهت    اي  حارو معنوي ويژه

او به حداقل رسيده و از تعهادل روانهي،   هاي رواني است در  بسياري از بيماريمنشأ اضطرا  ده 

اين يافته، اگرچه برآمده از معنويت اسالمي است دهه  . شود شادابي و سالمت رواني برخوردار مي

همسو با نتاي  جمع دثيري از منهابع   ، دامالًاستهاي وحياني دين اسالم منطر   بر آموزه دامالً

بين سالمت معنوي و سهالمت روانهي بهه     هاي غربي اشاره شده در اين مباله است ده و پژوهش

 .عک ه ل است است و بلاي مثرت قا رابطه

شهناختي از قريهل    هاي سالمت معنوي، تنها سهنخي از رفتارهها يها احساسهاو روان     شاخص

ب که سهالمت معنهوي معطهو  بهه همهه زنهدگي انسهان        . رضايت باهني و آرامش دروني نيست

و شناسهي   شناسهي، انسهان   ويت مرتني بهر معرفهت  چنين تصويري از معن عرضة. شود مي معنوي

هم تراز آن، از مماهيمي هستند ده همهواره  هاي  ممهوم سالمت و واژه. است قرآنيشناسي  جهان

 .      (39) يابي به آن دوشيده است انسان بدان توجه درده و براي دست

 

  ها معنويت و پیشگیری از بیماری
نهد تها   ا آن دننهد بهر   بين معنويت و سهالمت روان را بررسهي مهي    تحبيباتي ده رابطهاز بسياري 

ايهن   .مطالعهه دننهد   پيونهدد،  بهالبوه بهه وقهوع مهي     آثهار اين ها  آن ةده به واسط سازودارهايي را

ههاي اجتمهاعي و    دنترل، حمايت منرع اي، هاي مباب ه سر  :هستند شامل موارد زير سازودارها

 ةسر  مباب ه  .بناها  محيط و معماري در نهايتفيزيولوژيکي و  سازودارهاي هاي اجتماعي، شرکه

نسهرت دادن  بهه   بهه همهين ترتيهب،    .دارد  مذهري اشترادي بيشترين ارترا، را با سهالمت روان 

تحهت   مثرت به ع ل دروني اساساً  رويدادهاي منمي به ع ل بيروني و نيز نسرت دادن رويدادهاي

مانند ساير  .بارتر در ارترا، است  و با سالمت روان شود ميبيني توجه  د خوشناعنوان سر  اس

 توانهد منرهع ارزشهمندي بهراي عهزو      حمايت معنوي و مذهري نيز مي اشکال حمايت اجتماعي،

هيرهاو  بها   ةافراد در مباب    ورو اين حمايت به  در اين همياري و دم  باشد، اهالعاو، نم ، 
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 (.30) رساند مي ل بهترين رويه ممکن ياريو رويدادهاي ناخوشايند زندگي و اعما روحي

ارترا، مذهب و اخهتالرو   زمينةپ  از بررسي چندين مطالعه در ( 1991) پين و همکاران

و عهزو  زيسهتي   بهه ين معنويت و متغيرهاي خهانوادگي،  ي گزارش دردند ده ارترا، مثرتي بروان

بنهد و بهاري جنسهي و     مصر  مهواد و الکهل، بهي    نم ، سازگاري شخصي، رفتار اجتماعي، سو 

ههاي   تأثير مذهب بر پيشهگيري از بيمهاري   اما شواهد انددي در حمايت از. خوددشي وجود دارد

و اختالل پنيه    رنيا، وسواسجدي باليني مانند اختالرو دو قطري، افسردگي اساسي، اسکيزوف

روانهي احتمهار    هاي جدي و عمي  اي از بيماري شايد اين بدين دليل باشد ده پاره .(31) يافتند

آن  نشان دهنهدة شواهد . هاي مغزي و نورولوژي  است تا عوامل ديگر ييبيشتر تحت تاثير نارسا

 و افسهردگي  تهر  پهايين  سهطوح  ماننهد  روان سهالمت  مثرهت  نتهاي   با نيز مذهري ايماناست ده 

 مهرترط  (31) شخصي سازگاري و زندگي از رضايت نم ، عزو بارتر سطوح و،  (32) خوددشي

در اعمهال عرهادي و   بهين مشهاردت    انهد دهه   اين زمينه نشهان داده مطالعاو در  ،چنينمه. است

 الرو افسردگي و اضطرابي و افکاراخت و ، از ي  سو،عنويمراسم مذهري و جستروي آسايش م

لي ي  بار از خدماو مهذهري بههره   در افرادي ده حداقل سااز سوي ديگر ن اقدام به خوددشي 

معنوي در خط پايه جستروي آسايش  ،همچنين. دمتر است اقدام به خوددشياحتمال برند  مي

مشهاردت مهذهري و جسهتروي معنويهت      ،بنابراين. با داهش احتمال افکار خوددشي همراه بود

 (.33) توانند عام ي در پيشگيري از اقدام به خوددشي باشند احتمار مي

اعتبهاداو و  بهه  دسهاني دهه   در پژوهشي تو يمي گزارش دردنهد  ( 1388)با   واعظي و د 

خاهر نشهان   و اند دنند سالمت رواني بيشتري داشته باورهاي مذهري در زندگي بيشتر عمل مي

  خصهوص ق هب سه يم و نمه  مطمئنهه از ممهاهيم بنيهادي        عبل و ق ب بهه  فطرو،دنند ده  مي

 (.33) سالمت رواني پرداخته است شناسي در اسالم است ده به موضوع انسان

سهاده و چندگانهه بهين هويهت دينهي، سهالمت روان و        ةبا هد  بررسهي رابطه   يپژوهش در

هرح پژوهشي ع ي همرسهتگي يها   از ( دختر 93پسر و  93)نمر  186 بيني در دانشرويان خوش

نامه ، پرسشه  ديني دراسهکيان موجمرهاري   نامه هويتپرسشبا استماده از ابزارهاي رويدادي   پ 

نتهاي    .ندشهد ، مطالعهه  گيري به زندگي شيرو دارور نامه جهت گ دبرگ و پرسش سالمت عمومي 

. بيني با سالمت روان رابطه معناداري وجهود دارد  تحبي  نشان داد ده بين هويت ديني و خوش

ديني بيشترين سهم را در  نتاي  تح يل رگرسيون چندگانه نشان داده است ده هويت ،همچنين

 (.35) بيني سالمت روان داشته است تريين و پيش
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 رضايت از زندگی و بهبود کیفیت آن
بهه عنهوان يه  سهاختار چنهدوجهي در نظهر گرفتهه شهده اسهت دهه           ( QOL)ديميت زنهدگي  

مهورد نيهاز بهراي    ههاي   هيرهاني و توانهايي  زيسهتي   بهه ي  فهرد،   هاي شناختي و رفتاري توانايي

سهازمان بهداشهت جههاني    . (36) گيهرد  و اجتمهاعي را در برمهي  اي  داردردهاي شخصهي، حرفهه  

(WHO) عنوان ادراک فرد از موقعيت خود در زندگي در بافهت فرهنگهي و     ديميت زندگي را به

دند و در ارترا، بها اههدا ، انتظهاراو، اسهتانداردها و      مي هايي ده فرد در آن زندگي ارزش نظام

جهز  ذهنهي    :ممهوم ديميت زندگي دو جز  عيني و ذهني دارد. تعريف درده استهايش  نگراني

اشاره دارد در حالي ده جز  عيني آن « شاددامي»يا « رضايت از زندگي»، «زيستي به»به ممهوم 

مسهتبيم آگهاهي    ةمعنويت بيشتر با تررب. است هاي داردرد اجتماعي و محيط متمردز بر جنره

ايم  روزافزوني شاهد اين بوده هور  بههاي اخير  در سال. رد سر و دار داردبارتر نهمته درون ي  ف

 .(37) ده ترار  مذهري و معنوي فرد نيز در ديميت زندگي سهم دارند

دننهده، روي    شهردت  5087 ةدشور جههان بها نمونه    18فرهنگي در   نتاي  ي  مطالعه بين

نشهان  ( QOL) 3هاي ديميهت زنهدگي   به عنوان مؤلمه (SRPB) 3معنويت، دين، و عبايد شخصي

هههاي  خصههوص در حيطههه ، بهههQOLهههاي  همرسههتگي بههاريي بهها تمههام حيطههه SRPBداد دههه 

بايهد بيشهتر در    SRPB ،شناختي و اجتماعي و نيز ديميت زندگي د ي فرد داشت؛ بنابراين روان

افهراد   خصهوص در  بهه  QOLاي در  تواند تغيير قابل مالحظه وارد شود، چرا ده ميQOL ارزيابي 

 .(10) برند، موجب شود سر مي ههايي ده در پايان عمر خود ب بيمار و نيز آن

معنوي و اميد با زيستي  بهشناسايي ارترا، ي به منظور پژوهش در( 1393)حاج و و جعمري 

سهالمند بها روش    100 ده در آن همرستگي –تو يمي با روش رضايت از زندگي در سالمندان 

مهذهري و اميهد؛   زيسهتي   بهه بهين  ه بودنهد نشهان دادنهد    گيري تصادفي ساده انتخا  شهد  نمونه

وجهودي و رضهايت از   يستي ز بهوجودي و اميد؛ زيستي  بهمذهري و رضايت از زندگي؛ زيستي  به

مع هوم شهد دهه     ،همچنهين . زندگي و اميد و رضايت از زندگي رابطه مثرت معنهادار وجهود دارد  

بينهي   خوبي قابل پهيش  معنوي و اميد بهزيستي  بهرضايت از زندگي سالمندان توسط متغيرهاي 

 گهرفتن در نظهر  سهم اين متغيرها در پيش بيني رضايت از زنهدگي سهالمندان حتهي بها     . است

 .(38) ها، قابل توجه است جنسيت، سن، و تحصيالو آن

بهين معنويهت،    ةبها ههد  تعيهين رابطه     يپژوهشه  در( 1391) راد مؤمني و شههرازي 

بينهي ايهن ممهاهيم در ديميهت      اي با ديميت زندگي و تهوان پهيش   آوري و راهرردهاي مباب ه تا 

آوري  معنوي غراري، پرسشنامه تا  ابزارهاي مبياس ترربياورا با نمر  375، زندگي دانشرويان

و  (WOCQ) اي رزاروس و فهولکمن  مبياس راهرردههاي مباب هه  ، (CD-RISC) دانر و ديويدسون
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آوري و  معنويهت، تها   نتهاي  نشهان داد دهه    . دردندبررسي ( SF-36)پرسشنامه ديميت زندگي 

بهين  . ه اسهت ي دهرد بينه  در د واريان  ديميت زندگي را پيش 38مدار  اي هيران راهررد مباب ه

مثرهت و بهين راهرهرد     ةمدار با ديميت زندگي رابط اي مسئ ه آوري، معنويت و راهررد مباب ه تا 

  (39) منمي مشاهده شد ةمدار با ديميت زندگي رابط اي هيران مباب ه 

ههاي روانهي    رنرهوري، ههذيان   داري و مذهب بها هيسهتري، روان   دينمشخص شده است ده 

شناختي و  تواند به عنوان ي  منرع روان اند ده مذهب مي اخير نشان داده مطالعاو. مرترط است

 .(50) در نظر گرفته شود فشارهاي روحي و روانياجتماعي براي مباب ه با 

 

 اسکیزوفرنی
اي يها روانپريشهي پرداختهه     هاي ترزيهه  شراهت ترار  معنوي به نشانه اي به موضوع در مطالعه

برچسهب اشهتراه اخهتالل    : اشتراه در هر دو زمينهه شهود   شده ده ممکن است موجب تشخيص

. معنهوي  ةرواني بر ترربه معنوي يا از هر  ديگر در نظر گرفتن بيماري رواني بهه عنهوان ترربه   

آينهدهاي   شهغ ي؛ فبهدان ههم    - شهناختي و آسهيب در عم کهرد اجتمهاعي     عدم پريشهاني روان 

مطاببت بها سهنن معنهوي؛ دنتهرل     هريعي بودن ترربه و بينش؛  روانپزشکي؛ ظرفيت درک غير

 هاي افتراقي در اين زمينه هستند رشد شخصي در هول زمان؛ مالک يداشتن بر ترربه؛ و ارتبا

(55). 

مهذهري در يه  نمونهه از    ههاي   در پژوهشي به منظور بررسي تغييراو در فراوانهي و نشهانه  

هها   واني در هول سهال بيماران بستري در بخش روانپزشکي در مصر ده مرتال به نوعي بيماري ر

نوسهاناو قابهل   . شهدند مطالعهه   «مهذهري »عاللهم   غيرهت بودند، حضور يها  1996تا سال  1975

تکرار عاللم مهذهري در  . مطالعه گزارش شده است ةتوجهي در تکرار عاللم مذهري در هول دور

، نسرت به ديگهر  1990و همچنين در اوايل و اواسط دهه 1980 ةتا اوايل ده 1970 ةاواسط ده

هها يها    ترزيهه و تح يهل بيشهتر تغييهراو در تکهرار موضهوع      . هاي زماني به او  خود رسيد دوره

مثالً افزايش خوانهدن متهون مهذهري،    )هاي مذهري خاص نشان داد ده رفتارهاي مذهري  نشانه

. گوهاي قابل توجه و پايهداري از تغييهر را نشهان داد   ، ال(موعظه، و انواع ديگر بيان مذهري آشکار

ها در پرتو نوسان تأديداو در مورد مذهب و وابسهتگي مهذهري در زنهدگي روزمهره در      اين يافته

در حالي ده تکرار د ي موضهوعاو تهوهم مهذهري در    . شود مطالعه تمسير مي ةمصر در هول دور

 محتواي خاص اين توهماو پايدار بهاقي است، حساس مصر به تغييراو اجتماعي در هول زمان 

از سوي ديگر، اهميت نسري سر  رفتاري بيان مذهري پاتولوژيه  بها تغييهر الگوههاي     . ماند مي

 . (56) گيرد مصر به شدو تحت تاثير قرار مي ةتاديد مذهري در جامع
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 اضطراب

اجتمهاعي و  ، فالسهمه، دانشهمندان ع هوم    19پايان قرن  دند ده پ  از بيان مي (2007)گالس 

شناسان رواني اضطرا  را با تحهول فرهنگهي و معنهوي دهه بهه هنگهام ترهديل ترتيرهاو          آسيب

 داننهد  مني فراگير آن، اتماق افتاد، مرترط مهي اگرايي و نا اجتماعي فئودال به جامعه مدرن با فرد

(57.) 

 آن ههي  در دهه  دارد نوجهواني  اواخر ةدور در مهمي نبش مذهري/رفتارهاي معنوي و باورها

 و اههدا ،  باورهها،  شخصي الگوي جم ه از خود، از پارچه ي  ديدگاه ي  به رسيدن براي جوانان

جوانهان   در گسهترده  و سهريع  تغييراو مذهري دستخوش/معنوي ساختار. دنند انگيزه تالش مي

 شهود  زندگي ترديل مهي  در معنا يافتن براي فرد هاي تالش از حياتي شود ده غالراً به بخشي مي

(58.) 

ديگري ده ارترا، بين سالمت معنوي و اضطرا  در نوجوانان در معرض خطر بها   ةدر مطالع

گيهري   معنهوي، مبيهاس جههت   زيسهتي   بهه  مت، مبياس -استماده از پرسشنامه اضطرا  حالت

راس و مبياس مبرراو اجتماعي  انرام شهد، مشهخص گرديهد    -مذهري ترديد نظر شده آلپورو

گيهري مهذهري    مذهري و جههت زيستي  بهوجودي، زيستي  بهمعنوي، زيستي  بهده سطوح بارتر 

وجهودي بها   زيسهتي   بهه در ميان زنهان فبهط   . دروني در ميان مردان با اضطرا  دمتر مرترط بود

 (.59) اضطرا  دمتر ارترا، داشت

اي به منظور بررسي ارترا، بين مذهب، معنويت و اضطرا  در ميان زنهان بهاردار    در مطالعه

معناداري با احتمهال  هور   به د ي مذهب يا معنويت و حمايت اجتماعيهور   به همشخص شد د

دهي به مذهب و معنويهت و مشهاردت    نمره - همچنين ميزان خود. تر اضطرا  مرترط بود پايين

معنهاداري ارترها،   ههور    به  تر اضطرا هاي مذهري سازماندهي نشده با احتمال پايين در فعاليت

 (.60) ب و معنويت با اضطرا  دمتر در زنان باردار مرترط استبنابراين مذه. داشت

پرستار بيمارستان تخصصي سرهان در سئول، مشخص شد  210اي در دره روي  در مطالعه

ده سطوح معنويت با فرسودگي شغ ي ناشي از اضطرا  مرگ ارترا، منمهي داشهت و اضهطرا     

بهارتري از معنويهت داشهتند، سهطح     پرستاراني ده سطوح . مرگ با فرسودگي شغ ي مرترط بود

در مبابهل، اضهطرا    . نيز داشتند -باور به وجود خدا –تحصيالو بارتر و ترربه آموزش معنوي 

مرگ و فرسودگي شغ ي در بين پرستاراني ده آموزش معنوي دمتري داشتند، آتئيست بودند و 

بهراي پرسهتاراني دهه    . دهايي ده معتبد بودند مذهب تأثير دمهي در زنهدگي دارد، بهارتر بهو     آن

مراقرت از بيماران سرهاني را بر عهده دارند، فهراهم دهردن مهداخالو معنهوي بهراي گسهترش       

 (.61) شان، داهش اضطرا  مرگ و پيشگيري از فرسودگي شغ ي براي آنان، ضروري است معنويت
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 سهطوح  بهه  دينهداري  و معنويهت  نسهري  ارزيهابي  اي بهراي  راسموسن و جانسون در مطالعهه 

 اضهطرا   مبياس چهار مرد دانشروي مبطع دارشناسي را با و همتاد و زن 133 مرگ، اضطرا 

نتهاي  نشهان داد دهه    . دنددربررسي ( SWBS) معنويزيستي  بهمبياس  و( TDAS) تمپ ر مرگ

معنويت ي  رابطه معنادار منمي با اضطرا  مرگ، براي مثال با توجه به درجه قطعيت درمهورد  

هر چه سطوح بارتر رضايت از زندگي، و احساس داشهتن ههد  در   . داشتزندگي پ  از مرگ 

در ايهن مطالعهه ههيچ ارترها،     . دنهد  زندگي افزايش يابد، سطوح اضطرا  مرگ داهش پيدا مهي 

 (.62) معناداري بين مذهب و اضطرا  مرگ مشاهده نشد

اضهطرا  و   مهذهب، /اي به منظور بررسي ارترا، بين قدرداني، متغيرهاي معنويت در مطالعه

هاي با چندين مهذهب، ميهزان قهدرداني، مهذهري      افسردگي پ  از تروما و فبدان در ميان گروه

در دنهار ميهزان   ( اعتمهاد بهه خهدا   )مورد خدا  بودن، اعمال مذهري، و باورهاي مردزي مثرت در

نتاي  نشان داد ده قدرداني . شديهودي ، ارزيابي  233نمر مسيحي و  120اضطرا  و افسردگي 

 (.63) و معنويت، عوامل محافظتي در برابر اضطرا  و افسردگي هستند

 

 سوء مصرف مواد و الکل

گزارش دردند ده شواهد نيرومندي مرني بر نبش معنويت و دينهداري  ( 2001)ها  و همکاران 

 بهه عبيهده  . داشته اسهت ها  آن در داهش خطر مشکالو مرترط با الکل و مواد و نيز وابستگي به

هردي و انحرافاو را با پرورش يه  خودپنهداره مثرهت و تهأمين      - تواند خود معنويت ميها  آن

فرهنهو و معنويهت    .(63) دنند، خنثي سازد معيارهاي شخصي ده از مصر  مواد ج وگيري مي

هر دو به عنوان عوامل محافظ در پيشگيري از اعتياد و همچنين دم  دننهده بهه رونهد بهرهود     

يندي از ارزيابي، تغييهر و ارترها،   امعنوي فر -اي فرهنگي راهرردهاي مباب ه. اند  هآن، شناخته شد

دنند ده بهه   هستند ده فرد را به سوي دستيابي به ي  ساختار ا  ي، ح  انسرام، هدايت مي

خهواري بها    دشهيدن و شهرا     سهيگار . (65) دند پيشگيري از سو  مصر  مواد و الکل دم  مي

رد، هرچه نمراو معنويت افزايش يابد، مصر  الکل و تنرهادو  نمراو معنويت همرستگي منمي دا

نتهاي   . (66) توانهد بها دهاهش مصهر  مهواد مهرترط باشهد        معنويت مي ،بنابراين. يابد داهش مي

سهاله نشهان داد    18-21دانشروي دختر و پسر  236روي ( 2013)  نپژوهش سودوال و سوما

ههاي   ينيه هشياري نسرت به خدا و آ –داري ده معنويت و دينداري بيشتر، در هر دو مؤلمه دين

 ،تري نسرت بهه نوشهيدن الکهل و الک يسهم ارترها، داشهت؛ بنهابراين        با پذيرش پايين –رسمي 
                                                                                                                                        

1. Sukhwal & Suman 
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 .(67) شهوند  مداخالو معنوي و ارتبا دينداري راهرردهاي مؤثري در ايهن زمينهه محسهو  مهي    

تواند عامهل محهافظ مهمهي در     مذهري مي/دهند ده مشاردت معنوي هاي دنوني نشان مي يافته

افرادي ده در حال حاضر از سو  مصر  مواد و الکل . پيشگيري از سو  مصر  مواد و الکل باشد

 .(68) برند، مشاردت مذهري و تعامالو معنوي پاييني دارند رن  مي

 

 نوجوانی
نوجهوان و جهوان در زمينهه رابطهه ميهان       66273انرهام شهده روي    عهمطال 75نتاي  فراتح يل 

انرهام  ( 2012)، همکاران 3با پيامدهاي روانشناختي ده توسط يونکر( S/R) 2معنويت و دينداري

، افسهردگي  (-17/0)رفتار پرخطر : بر پيامدهاي زير نشان دادS/R شد، اندازه اثر معناداري براي 

، تواف  (19/0)هاي شخصيتي وجدان  ، و مبياس(11/0)عزو نم  ، (16/0)زيستي  به، (-11/0)

تهأثير مثرتهي بهر پيامهدهاي      S/Rد ي نتاي  نشهان داد دهه   هور   به (.13/0)، گشودگي (18/0)

 .(69) روانشناختي در اين گروه داشت

معنويت و پيامدهاي سالمت /در زمينه دينداري مند روشدر مرور ( 2006)و همکاران 5داتن

نوجوانان ده به جاي متغيرهايي چون شردت در مراسم مذهري، فراواني دعا، نيايش و عرادو، و 

د، بهو دينداري خودگزارشي، به متغيرهايي مانند معنا،   ح، حمايهت و مباب هه دينهي پرداختهه     

همچهون مباب هه معنهوي و    اسهت   ههايي  سهازه دردند ده بيشترين مطالعاو متع ه  بهه   مشخص 

 .  (70) گيري ديني با پيامدهاي سالمتي ارترا، مثرتي دارند تصميم

 

 های روانی  معنويت و بیماری ةرابط
ههاي   درماني بر سالمت روان زنهان مط بهه، يافتهه    در پژوهشي داخ ي با عنوان اثربخشي معنويت

درماني بر سالمت عمومي اين گهروه تهأثير    دننده نشان داد ده معنويت شردت 30پژوهش روي 

گذاشته و باع  داهش عاللم جسماني، اضطرا  و اختالل خوا  شده اسهت؛ در حهالي دهه بهر     

 .(71) اختالل در داردرد اجتماعي و افسردگي تأثيري نداشته است

 

 افسردگی
. رط هستندهاي رواني مرت داري با داهش نر  بيماري دهند ده معنويت و دين مي مطالعاو نشان

وي  و همکاران در ي  مطالعة مروري ده به بررسهي عوامهل نروبيولهوژيکي و     براي مثال، سوو

بينهي،   ههاي مثرهت، خهوش    شناختي مرترط با افسردگي ناشي از هيراناو به تهأثير هيرهان   روان

اشاره درده و خهاهر نشهان دردنهد رويکردههاي     ... معنويت، نوع دوستي و/داري هرعي، دين شو 
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پذيري نسرت بهه تحمهل فشهارهاي روحهي     اعي، معنوي و نوروبيولوژي  به افزايش انعطا اجتم

همچنهين،  (. 51)دههد   دم  درده و احتمال ابتال به افسردگي ناشي از هيراناو را دهاهش مهي  

در پژوهشهي بهه   . انهد  تر خوددشي در جوامع مهذهري را نشهان داده   برخي از مطالعاو نر  پايين

گرايانهه و ارترها، آن بها     بهين مهذهب، معنويهت و رفتارههاي خوددشهي     منظور بررسهي ارترها،   

هاي اجتماعي مشخص شد ده مشاردت مذهري با داهش اقدام به خوددشي در جمعيت  حمايت

هاي رواني مستبل از آثهار حمايهت اجتمهاعي مهرترط اسهت       عمومي و در افراد مرتال به بيماري

(52.) 

پذيري نسرت به  تواند به وسي ه داهش آسيب هاي افسردگي مي تأثير مذهب بر داهش نشانه

مصهر  مهواد دمتهر،    : اجتماعي باشد، از جم هه   هاي افسردگي از هري  سازودارهاي رواني نشانه

همچنهين، در  (. 53)حمايت اجتماعي، ارزيابي رخدادهاي زندگي، دنار آمدن با فشارهاي روحي 

ههاي مخت هف مراقرهت در     منظور بررسي ميزان اهميت معنويت دروني در جنره پژوهشي ده به

امريکهايي و   - نمهر انرهام شهد، مشهخص گرديهد دهه بيمهاران افريبهايي         76افسردگي بهر روي  

هاي مراقرت در افسردگي را مشابه به هم در نظر گرفتند و تنهها   سميدپوست اهميت تمام جنره

-عوامل درماني نبشي موثر وتماوو معنادار داشت ؛ افريبهايي  معنويت بود ده در مبايسه با ساير

ايهن پهژوهش   . تر دانسهتند  تراران تاثيرآن را در مبابل ساير عوامل درماني سه برابر مهم امريکايي

دنهد دهه    شناختي مرترط مهي  زيستي روان تراران را با به امريکايي -مشاردت مذهري در افريبايي

يوه مهم و معناداري در دنار آمدن بها مشهکالو شخصهي شهديد     دهد، نماز و نيايش ش نشان مي

ههاي افسهردگي از    اين معنويت دروني و شخصي بيانگر راهرردهاي مباب ه فعهال بها نشهانه   . است

 (. 53)قريل احساس گناه و نا اميدي است 

اسميت و  ةدر مطالع. اند بيشتر تحبيباو ارترا، معکوسي بين مذهب و افسردگي نشان داده

آزمودني، نشان داده شد ده همرستگي بين مهذهري   98975مطالعه شامل  137ا متاآناليز پل ب

 ههور   بهه اين اسهت دينهداري بيشهتر    ة بود ده نشان دهند -09096هاي افسردگي  بودن و نشانه

افسردگي در مطالعهاتي بها   -ارترا، بين مذهري بودن. هاي دمتر افسردگي است متوسط با نشانه

. تهر بهود   بودنهد، قهوي   فشهارهاي روحهي  ه ع ت رويدادهاي اخير زندگي تحت هايي ده ب آزمودني

مثهل اجتنها  از مشهکالو از هريه      )گيري مذهري بيروني و راهرردهاي مهذهري منمهي    جهت

هاي افسردگي ارترها،   با سطوح بارتر نشانه( مشکالو دليلهاي مذهري، سرزنش خدا به  فعاليت

 .(53) ا مذهب و افسردگي مغايرو داردهاي مرترط ب داشت، ده با تمام يافته
بيمار سهرپايي مرهتال بهه اخهتالرو افسهردگي دهه نهر  پايهه          232اي روي  ديم در مطالعه

گيري شهده بهود، آناليزههاي يه       اندازهها  آن شناختي، تعصب مذهري و معنويت هاي روان نشانه
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م دمتر در خهط  لمان، عالتر در راهه نشان دادند ده پاسخ درماني با وضعيت تأهل، مدو هورني

در آنهاليز رگرسهيون    .پايه، اهميت شخصي بيشتر براي مذهب و معنويت بيشتر در ارترها، بهود  

درماني بعد از دنتهرل   معناداري با پاسخ هور  بهلرستي ، اهميت دروني براي مذهب و معنويت 

 (.72) ها در خط پايه مرترط بود وضعيت تأهل، هول مدو درمان و شدو نشانه

ههاي افسهردگي در    معنويت و نشهانه / داري نگر روي دين آيند ةو همکاران در ي  مطالع  ود

سال نشان  18-12دننده در سنين  شردت 135بيماران روانپزشکي نوجوان، نتاي  پژوهش روي 

هاي افسردگي در اين گروه رابطه  مبطعي با نشانه هور  بهمعنويت /داد ده چندين جنره دينداري

آگهي منمي در ميان نوجوانان افسهرده   عدم ايمان ممکن است شاخصي از پيش ،نيندارند؛ همچ

هاي جسمي  بيمار مرتال به بيماري 93دونيو و همکاران در مطالعه روي  ،همچنين. (73) باشد

اي په  از تهرخيص    همتهه  12  پيگيري 3سال ده همچنين مرتال به افسردگي بودند،  60باري 

حضور با معناداري با زمان بهرود مرترط بود، اما  هور بهدينداري دروني نشان داد ده ( همته 37)

بيمهاران افسهرده بها دينهداري درونهي بهرهود       . هاي مهذهري مهرترط نرودنهد    در د يسا و فعاليت

 . (23) تري داشتند سريع

ههاي افسهردگي را    گذارد زيرا افرادي دهه سهطوح بهارتر نشهانه     افسردگي بر مذهب تأثير مي

دنند ممکن است دچار فبدان لذو در مشهاردت مهذهري شهوند دهه بهه مهرور زمهان         يترربه م

با توجه به اينکه  ،همچنين. شود موجب داهش اشتغال با ايمان مذهري فردي و عمومي آنان مي

هاي افراد افسرده شامل دمرود انرژي و ناتواني جسمي اسهت، افهرادي دهه سهابباً مهذهري       نشانه

 .(53) دل مذهري را پيگيري دننلنند مسااند ممکن است نتوا بوده

 بهين  در پژوهشي به منظهور بررسهي همرسهتگي   ( 2005)دمپتون و فورمن  .اسکیزوفرنی

اول ة دور اسهکيزوفرني  اخهتالل  به مرتال معنوي، بيمارانزيستي  به و رواني شناسي آسيب شدو

نتاي  نشهان داد دهه شهدو    . دنددرمطالعه  را مريکايي بستري در بيمارستانافريبايي ابيمار  18

 .(73) معکوس در ارترا، بود هور  بهمعنوي زيستي  بهعاللم منمي با 

 همتهه در  8بهه مهدو   آموز داراي سهطوح بهاري اضهطرا      دانش 35ترربي،  ةدر ي  مطالع

ههيچ   مراقبو گروه تشکيل شد  بار اي ي  ج سه همته .شردت دردندمذهري  گريشناخت درمان

دهار   آزمهون و پيگيهري بهه    آزمون، پ  عنوان پيش مبياس اضطرا  دتل به. درماني دريافت نکرد

هاي آزمايشي در مرح هه   ها نشان داد ده ميانگين نمراو اضطرا  در گروه تح يل داده. برده شد

 .(75) بود مراقبتر از گروه  هور معناداري پايين  آزمون و پيگيري به پ 
                                                                                                                                        

1. Dew 
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معنهاداري بهر   ة دننهد  ه ديگري مشهخص شهد دهه معنويهت اثهر تعهديل      در مطالع ،همچنين

 .(76) گذارد افسردگي و اضطرا  مي

الکهل از يه  سهو و معنويهت از سهوي ديگهر        سو  مصر  مواد و ةدر مطالعاو ديگري رابط

 . (90ه85) معناداري نشان دادهور   به ده تاثير معنويت در بهرود اين بيماري را بررسي شد

 

 گیری نتیجهبحث و 
سهزاي ايهن   داري، نبهش ب  معنويهت و ديهن   ةبا نگاه اجمالي به رشد روزافزون پهژوهش در حيطه  

تهر   ن روشهن اتر و براي متخصصه  رنو هاي مخت ف سالمت نسرت به گذشته پر ها در حيطه مؤلمه

داري ارترهاهي مثرهت بها     سهالمت روان معنويهت و ديهن    زةدر حهو  ،د هي ههور    بهه  .گشته است

بيني افراد،  نوادگي، بهزيستي، عزو نم ، سازگاري شخصي، رفتار اجتماعي، خوشمتغيرهاي خا

ههاي خا هي ماننهد افهراد      هيراناو مثرت، ارتراهاو اجتماعي سالم و حتي سالمت روان گهروه 

ترهار  معنهوي و مهذهري در     ،همچنهين . هاي مزمن و زنان مط به وجهود دارد  مرتال به بيماري

ايهن   و دنه ميزان اميد، رضايت از زنهدگي، شهاددامي افهراد مؤثر    ديميت زندگي از هري  افزايش

. دهنهد  را افهزايش مهي  هها   آن  اي سهازگارانه  آوري افهراد و راهرردههاي مباب هه    ها ميزان تا  مؤلمه

تهر مهرگ و ميهر ناشهي از      نهر  پهايين   بها تهر خوددشهي و    داري با سطوح پهايين  معنويت و دين

 . هاي ق ري عروقي مرترط هستند بيماري

دمتر، پاسخ  ةهاي خط پاي داري با شدو و ميزان نشانه در رابطه با افسردگي، معنويت و دين

ايمهان بهه    ،همچنين. تر درمان در ارترا، هستند تر به دارودرماني، هول مدو دوتاه بهتر و سريع

مداخالو درماني همراه با معنويت . آگهي منمي در نوجوانان است پيش شاخص نداشتن معنويت

 .دنند به داهش افسردگي دم  مي

معنويهت و  . دارنهد  معنهوي ارترها، معکهوس   زيسهتي   بهدر اسکيزفرني، شدو عاللم منمي با 

 . دهد داري انزواي اجتماعي و خطر خوددشي را داهش و پايرندي به درمان را افزايش مي دين

درماني مذهري بر سطوح باري اضطرا  همسو بها درمهان شهناختي رفتهاري مهؤثر        شناخت

داري بهر تشهکيل يه  هويهت يکپارچهه در نوجهواني و دهاهش         معنويت و دين ،همچنين. است

 .رشدي تأثير گذارنده استرس در اين دور

ده از مندي گسهترده بهه اسهتما    افزايش عالقه ةاولي ةهاي انرام شده، ريش با توجه به پژوهش

هاي حمايتي به عنوان ي  وسي ه براي درمان اختالرو اعتيهادي بهاز    معنويت و مذهب در گروه
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  مثهل )گردد  مي
AA و   NA). درمهان  در توانهد  مهي  مهذهري  اهميهت  و معنويهت  مرمهوع،  در 

 ههاي  گهرايش  را بهه  ترک ةدور افراد در ها، اين مؤلمه زيرا مؤثر باشد، مواد مصر  سو  اختالرو

 و فشهارهاي روحهي   برابهر  در قدرتمنهد شهدن   و بيشتر اجتماعي حمايت زندگي، بينانه در خوش

داري و معنويهت در پيشهگيري از سهو  مصهر       دين ،همچنين .دنند مرهز مي منمي احساساو

مواد و الکل و داشتن هد  در زندگي افراد وابسته به مواد و الکهل و در دهاهش تعهداد ج سهاو     

اند ده افراد مرهتال بهه سهو  مصهر  مهواد و       ها نشان داده پژوهش. ثير گذارندگمنام تأهاي  الک ي

درمان و  ةداري در حيط معنويت و دين. اضافه شودها  آن الکل تمايل دارند ده معنويت به درمان

ترک مواد و الکل با افزايش اهاعت درماني، باقي ماندن در درمان، داهش مصر  مهواد و عاللهم   

 . است جسماني ترک مرترط

فشهارهاي   بها  مباب هه  و معنويهت،  مهذهب،  بين ةرابط اي گسترده تحبيباو اخير، ةده دو در

 و هها  سهر   در مهذهري  و معنهوي  عوامهل  مثرهت آثار  نتاي  هورد ي، به. اند داده نشان را روحي

 .دهند مي را نشان ها جز اين ، گشودگي به ترربه وزيستي، عزو نم  ، بهاي مباب ه راهرردهاي

 يها  و مهزمن  بيمهاري  بهه  مرهتال  افهراد  در خصهوص  به است، زندگي ابعاد از ديميتي معنويت

 درماني در داهش اضطرا ، افسردگي و پريشاني افراد مرهتال  مداخالو معنوي و معنويت .رعال 

 .بش داردبه سرهان ن

شناختي و نتهاي    هاي روان برخي درمان نداشتن توفي  ةبا توجه به مطالعاتي ده نشان دهند

داري در بهرود سالمت روان هستند، اهميت به نيازهاي معنوي  روزافزون تأثيراو معنويت و دين

 .است شده بشر براي پژوهشگران و درمانگران بيشتر

 انهد ديگر شناخته شهده سالمت معنوي در اسالم متراد  يک سالمت مذهري و ،از سوي ديگر

د دهه  دنه  سهالمت روان عمهل مهي    لحاظ مهاهوي آميختهه در    هسالمت روان ب که بوتنگاتنو با 

و احاديه  دهه از ايهن     در اين زمينه به شواهد، آيهاو  و دهند سازمان شخصيت فرد را شکل مي

 .دشو دنند اشاره مي موضوع حمايت مي

 (82: اسرا )( ۙ)

 (28: رعد)( ۗ)

و ههاي روحهي    بيمهاري ها به سوي سالمت نم  و بهرودي از  ترين گام راين، يکي از مهمبناب

ههاي   همچنهين يکهي از راه  . د خداوند استرواني انسان ورسيدن به آرامش و اهمينان دروني، يا
                                                                                                                                        

1. Alcoholics Anonymous 

2. Narcotics Anonymous 
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 .است« ذدر»درمان غم ت و حردت در مسير سازندگي و شکوفايي استعدادهاي انساني، 

در ي  نگاه د ي با استناد به آياو قرآن و احادي  موانع رشد و سالمت معنوي در اسهالم و  

دامل و جامع مورد بررسهي دقيه  قهرار گرفتهه اسهت و      هور   به هاي رواني ماريارترا، آن با بي

ههور    بهه  ده افهراد رهنمودههاي دينهي را    جم گي شواهد بر اين واقعيت تأديد دارند، در  ورتي

 حيح در زندگي خود به دار گيرند از حياو سالم و بيماري روانهي دمتهر و شهادابي و تهوازن و     

 .ندگي برخوردار خواهند بودتعادل رواني بيشتر در ز
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 فصل نهم

 آموزش پزشکی و سالمت معنوی
 

 

 مقدمه

ـ    مالاومم  ـ    کمسالک  )مجموعه نظام آموزش پزشکی، ناظر بر آموزش سالمم  باله مایالاا عالام     

. سالمم  وسال   ورتقاا  تأمکن، حفظ، مهاا   ساحات، روهبرد ،م ماانی خاص، شامل وبااد( عمومی

بکمارا، نکالز وز مووالوعات آمالوزش سالمم      م بازگش  سمم  در موورد ها    بکماراپکشگکرا وز 

سالمم ، نامال    . شالود  عرواله مالی  ماتبر آن در وین نظام آموزشالی تالابکر م   هاا     که شکوه وس 

. وسال   در سروسر زناگی، وز قبل وز مالدت تا پایان عمرها    ونسانولهی، م مورد نکاز همه  ناشیاختة

وس  که مروتبالی وز آن رو  وا  رمد، تجربه می شمار هبکمارا نکز که  نقض م تهایا حال  سمم  ب

درجالاتی وز ویمالان م    تقریبالا  بکشالتر  . کییالا  مالی  در طول عمر خود، درک م تحمالل ها    ونسان ةهم

هالاا    بالامر . شود می مایوا در دمرون بکمارا بکشتر متجلیهاا   نکازم ، دورناسطوحی وز مایوی  

بکمارون تالأیکر  بر  ،شیاختی م ساختار رمونفرهیگی م وجتماعی هاا   مایوا م مذهبی، بکش وز بامر

 مایالوا بکشالتر وحسالا    هاا   ولامج، نکاز سخ  م صابهاا     بکمارادر شرویط دشوور . دگذور می

(. 2م  1)گالذورد   مالی  مایوا م مذهبی بر تصالمکمات درمالانی تالأیکر بکشالترا    هاا   شود م بامر می

م مقاطع مختلال  تحصالکلی علالوم    ها    تهآموزشی رشهاا     تلفکق آموزش سمم  مایوا در برنامه

تحقالق آن مرهالون تالمش م     موسال   شاه غفل   وس  که وز آنپزشکی، ورمرتی مبرم م نکازا 

م مربکالان م دونشالجویان م   وسالتادون  ریالزون،   گذورون، مالایرون م برناماله   ن م سکاس دروی  مسئوال
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ا در نظالام آمالوزش   وبااد ویالن تحالول بیکالاد   . آموختگان  نظام آموزش پزشکی کشور وس  دونش

آموزش م هاا     ها، رمش ی نکازها، ترسکم ونتظاروت م مهارتیپزشکی شامل مفاهکم، فلسفه، شیاسا

ی موونالع، وباالاد   ین، شیاسالا امارسال هالاا    ی م تالأمکن نکالاز  یهالا، شیاسالا   ورزشکابی، تامین درسیامه

ختل  فوق، تلفکق ومن تحلکل وبااد م ،در وین مطالاه. تحقکقاتی م وبااد مایریتی آموزشی وس 

( در طول دمره)صورت وفقی   هب ،برنامة تفصکلیورمرا سمم  مایوا، در محتوو م هاا     آموزش

 . پکشیهاد شاه وس  طروحی م( ها   تاریس م محتووا برنامههاا   در رمش)م عمودا 

مایویال ،   وسالا   بالر رسا،  می طب وز تاریخ تأسکس که به قام  تاریخ خلق  ونسان ةشالود

در ودمور مختل  ونحروفاتی وز مسکر وصلی م وصالولی  . م ، وخمق، م ونسانک  وستوور بوده وس خا

تمان ونسانی همووره دغاغه مایوی  م مفکا هاا وس ، وما وین ککمکاا گرونب شاهعارض ن در آ

وین مکروث گرنبار بشالرا، در زمالان حاوالر بالروا تالاومم م وعالتم م تکامالل        . بودن رو دوشته وس 

آموزش م تربک  بالر   ةمایوی  م دغاغ. مدیا  گذوشته شاه وس ها   طب م دونشگاههاا     دونشکاه

ریالزون م درویال     باا وز ی  دمرون طوالنی، بالار دیگالر کالانون توجاله برناماله      ها، پایه آن در برنامه

نظام آموزش پزشکی کشور مالا نکالز   . آموزشی قرور گرفته وس هاا   مایرون م در  مالمان نظام

 ،مرجاکال   ،، تحالول اله برخالوردور وسال ، دمرون پالرتمطم   توونه تمانی چیاین هالزور سال  که وز پش

تلفکالق  . کیالا  رو تجربه می بخشی م ولگو بودن خام  م در نهای  ولهام ،ونسانک  ،وخمق ،خمقک 

م مقالاطع مختلال    هالا     مایوی  م ترجمان آن در سمم ، م روهکالابی آمالوزش ماتبالر آن در دمره   

 .موووع مطالاه م نوشته حاور وس  ،علوم پزشکی آموزش

 
 روش مطالعه
بیالاا،   ی، طبقاله یوس  م با مرمر میابع مستیاوت مورد نکاز شیاساوا  کتابخانه بکشتروین مطالاه 

سالال   5میژه نوشتجات مالرتبط   هساله وخکر م ب 00محامده زمانی . وستخروج م تحلکل شاه وس 

نظالرون م   ات بحال  متمرکالز بالا صالاحب    بخشی وز مطالاه نکالز باله جلسال   . شاه وس وخکر بررسی 

 .وختصاص دوشته وس   رمش بح  متمرکز گرمهی هات ویشان بینظربیاا  جمع

 
 ها  گل واژه
 مرجاک  علمی ،سمم  مایوا ،سمم  ،مایوی  ،آموزش پزشکی :فارسی

  Medical Education, Spirituality, Health, Spiritual Health, Scientific Excellency:التین

                                                                                                                                        
1. Focus Group Discussion  
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 نتایج مطالعه
 تمدنی طب در ایران و اسالم ةمعنویت در پیشین

ی در همبستگی یطبکب، توصک  مستوفا ةویر فاخر ودبکات پارسی، در باب برزمی کلکله م دمیهدر 

 :ی وز وین متن مایوا چیکن آماه وس یدر فروز زیبا. مایوی  با طب م سمم  آمرده شاه وس 

م . سال   ها سالتوده   نزدی  همه خردمیاون م در تمامی دینم پوشکاه نمانا که علم طب ...... 

س  کاله کاله بالر ماالجال  وز جهال   خکالرت آخالرت         تر وطبا آن ونا که فاول در کتب طب آمرده

 . .... تر بکابا ممزم  وین سکرت نصکب دنکا هرچه کامل همووظب  نمایا، که ب

م باالا وز وسالمم،    لقبال هالاا      ساز ملال  ویالرون، در دمره   پرمر م تمان شاپور، مها تمان جیاا

شاپور،  مکتب پزشکی جیاا. پرشکوه م مایوا دوردوا  میژه در حوزه طب م سمم ، تاریخچه هب

بالزر  م  وسالتادون  ی دونشالمیاون م  یبروا هیرنمالا وا  وز تاالکم وخمقی م مایوا م عرصهوا  آمکزه

 .مایوا م وروئه خامات ناب پزشکی به  مردم زمان خود بوده وس 

که همووره میشأ وعطالاا سالممتی باله    وا  ط مایوی  م سمم  ورتباطی تاریخی وس  به گونهورتبا

وین موقاک  در بستر تاریخی ودیالان  . ونسان بکمار در مروا عالم مادا جستجو شاه وس میژه  بهونسان، 

کاله  وا  خصوص ودیان وبروهکمی به صورتی کامم  مووح مضبوط م مثبوت شاه وس  باله گوناله   بزر  به

وصاللی خاومنالا بالزر      ةدهیا تر مسلمانان، به وییکه شفا هودیان م مسکحکان، م به نحوا بسکار کاملی

تالرین   وز مهالم . ونالا  دونسالته  مالی  ونا م طبکب رو دمو دهیاه م خاومنالا رو شالفا دهیالاه    وس  وعتقاد دوشته

فه م کمم م سایر علم طب در فرهیگ م تمان ویرونی م وسممی، نکل به ماورج عالی در فلسهاا     بایسته

ونتخاب عیوون پرمایاا لقب حکم  بروا طباب  در وین فرهیگ، ریشاله  . علوم ونسانی زمان بوده وس 

حککم، به وطبا در برخالی وز   ةوطمق موژ(. 0)دورد در نظام آموزشی م ولزومات مایوا م علوم ونسانی آن 

رو به حکم  یا همان عقل عملی که دیگرا وس  که علم طب م صاحبان آن  ،تاریخی نشانههاا     دمره

زنالا م گالاه وز طبابال      مالی  در وصل مبتیی بر کمال وخمقی م تاادل وبااد مختل  مجودا وس  پکونالا 

 (.4)شود  می یاد« حکم  کردن»کردن به 

مفاخر میژه  بهوین درهم تیکاگی تاریخی مایوی  م سمم  در آیار بسکارا وز مفاخر پزشکی ویرون 

 .مشهود وس  مسلمانان کامم 

شخصالک  دییالی م   . حککم سکاوسماعکل جرجانی تح  تأیکر عمکق دین م عرفالان وسالممی بالود   

خوورزمشالاهی   ة خکالر در کتاب فالاخر  ( فکزیولوژا)مارفتی سکا در سروسر مباح  وعمال بان آدمی 
د تأیکر ویمان عمکق به وروده م مشک  ولهی هم در حا وعما آن در آیار جرجانی مشالهو . میاکس وس 

 خوورزمشاهی ة خکرمکرر جرجانی به عیای  ویزدا م ستایش حق تاالی در سروسر کتاب  ةوشار. وس 

 (. 5)خورد  می به چشم
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کیالا م باله    مالی  به طور مووح به باا فرومادا طباب  وشاره ولطب ولرمحانیپایا آمان آیارا چون 

، وستاد برجستة تاریخ طب دکتر مهاا محقق .دونا می نحوا درمان ومروض رمح رو نکز نوعی طباب 

ونالا، در تووالکح    سخیرونی مبسوطی ویالرود نمالوده  روزا  طب رمحانیدر فکمدلفکا در مورد رساله 

وا  بروا تووکح بکشتر در کلمة طب رمحانی، ناچاریم که مقاماله »: نویسا می کلمة طب رمحانی

سالقم دورد، یایالی   رو  کر کیکم م آن وییکه پکشکیکان ماتقا بودنا که همچیان که بان صح  م 

گالردد   می رمح ونسانی م نفس آدمی هم دچار بکمارا ،همچیکن ؛دوروا تیارستی م بکمارا وس 

م همچیان که مقتی بان علکل شا بایا به پزش  جسمانی مروجاه بکیکم م تح  درمان وم خود 

یال   رو ماومو سازیم، آن کسی هم که وز نظر رمح م نفس بکمار وس ، وم هم محتاج وس  کاله باله   

طبکب م پزش  رمحانی، که رمح م نفس وم رو درمان بکیا رجوع نمایا م وز آنجالایی کاله نفالس م    

وفتا کاله بکمالارا رمحالی میجالر باله بکمالارا        می بان ما هر دم در یکایگر تأیکر دورنا، گاه وتفاق

وز وین جه  هر کس بایا توجه باله بکمالارا رمح خالود دوشالته باشالا م در      . شود می جسمی هم

 (. 4) «ی به طبکب رمحانی مروجاه کیامووقع مقتض

سرّ وییکه حکمال   : ... گویا می در جاماک  شخصک  وبن سکیا چیکن محما فیایی وشکورا،

ساز باشا وین وس  کاله بالکن    توونا تمان ساز بوده وس  م می سکیایی تمان  سکیوا م حکم  وبن

عقمنکال  باله عیالوون    باله   ،بروا تمالان . عیاصرا که بروا تمان الزم وس  جمع کرده وس  ةهم

بروا تمان علم رو الزم دوریم م بروا تمان وخمق م مایوی  الزم  ...، وس نکاز  وصلترین  مبیایی

سالکیا دیالاه     م آیار م وفکار م محصوالت م تولکاوت فکرا وبنها    وین عیاصر در ونایشه ةهم. دوریم

 .(7) کیا همکن جاماک  وس  چه وم رو متمایز میشود م آن می

 
 و نظام ارزشی اسالم ها    و معنویت در آموزه طب

وسالم خاومنالا دموو م  کالر وم شالفاو،     . دوردوا  در دین مبکن وسمم، تیارستی ونسان وهمک  میالژه 

پرمردگار، علم ناظر بر آن در ردی  علم والدیالان م حفالظ آن در   ناشیاخته هاا   سممتی وز نام 

ه د به شالافی م عرفالان م مایویال  وسالممی بال     وعتقا .ردی  آدوب موجب دییی برشمرده شاه وس 

 وسالا   بالر عیوون موالترین عامل تأیکرگذور بر سمم  فرد مالممن، توصالکفی وز سالمم  مایالوا     

دورا در مالاه مبالارک رمضالان،     حتی ودوا وحکام موجبی مانیالا رمزه  (.8)وسممی وس  هاا     آموزه

ونجام  مورد نمایا، نه تیهاوا  هقرین سمم  م موجب تقوی  آن وس  م چیانچه به تیارستی لطم

در تاالابکر دییالی   . وس  آن وز نظر شرعی الزم نکس ، بلکه در چیکن شرویطی حروم دونسته شاه

علم والدیان بروا تاایل م سمم  رمح م رمون م جان ونسان م علم والباون بروا سمم  جسالم م  

مایوا م مقا  وس  که وز  وا طب نکز پکشه ،حرفه. ونا در ردی  م مکمل یکایگر شیاخته شاه
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هالاا    م صالمحک  هالا    س  م کسب مهارتها  زمان ةمشاغل مفکا م مورد نکاز همه مردمان در هم

میالاون، دونشالجویان م    هآن، خاصه آدوب م وحکام م وخمقکات ناظر بر ومر خطکر طبابال  بالر عمقال   

کاله در عالالم    طبکب وسم شافی خاومنا تبارک م تاالی وسال   .ی وس یصاحبان پکشه موجب کفا

 (. 9)مقا  وس  وا  مفکا م فروگکرا آن فریضهوا  مل  ظهور کرده وس  م طب پکشه

 
 ی و آموزش عالیشناس روانمعنویت در  ةتاریخچ

 نشالکن ی مطرح شا تا پاسالخگو م جا شیاس رمونقبل وز مرمد به آموزش عالی، موووع مایوی  در 

تاریج وز  به. شاباسطح باالا رمحی م مایوا هاا   رویج  وین حوزه م نکازهاا   رمیکردهاا     کاستی

 مایوا، میاس  بر عماتا شکل گرف  که   ی فروشخصکتیشیاس رمونگرو،  ی ونسانشیاس رموندل 

 (.10) دوش  آگاهی تأککا برتر مروتب م مروقبه

 وز عمکالق  فهالم  ؛مایاسال   م هالا   باله  توجه موقع پرمرش در م آموزش در مایوی  به توجه

 مایویال ،  باله  توجاله  روسالتاا  که در رمد می ونتظار مربکان وز. برنامه م کار م در  مایاا م ها 

آمالوزش   ةدر حالوز . دوشته باشیاها  آن بکن روبطه م خود کار مایاا م ها  خود، وز عمکقی فهم

. کیالا مایویال  توجاله   باله  ریزون رو بر آن مودوش  کاله   عالی عوومل متاادا پژمهشگرون م برنامه

 (:10) به شرح زیرنا وز وین عووملی برخ

 دوده رخ مهالاجرت  ةپایالا  گسالترش  پالی  در خالود  کاله  مختل  هاا فرهیگ گسترده وختمط

  وس ،

 دونشجویان، زناگی هاا شکوه م ها نگرش در گسترده تغککروت

 هالاا  جیباله  پالرمرش  در هالا  دونشالگاه  کالارویی  عام ها، نسل بکن ةفاصل شان تر عمکقة مشاها

 ،دونشجویان دییی م مایوا

 .دونشجویان م آموزون دونش مکان در تحصکلی وف  رفتنگ شات

 

تکسالال  ، (2002)آرجکیالاش   ،(2000)کساللر  ،(1999)نالاش   روبالرت  ،(1998) پالالمر  پارک

 ة، در زمالر (2005) جالونز  الرو م(  2005)وسالتام   لکالزو  دولتالون،  جالان  چککرییگ، آرتور، (2000)

 به رو خود هاا در ها دونشکاه هکنا کرد درخووس  گرون آموزش عالی هستیا که مصرونه پژمهش

هالاا      ریزون مایوی  رو بخش مهمالی وز برناماله   مایوا بازکییا م برنامه م دییی هاا گفتمان رما

 (. 10)آموزشی به حساب آمرنا 

                                                                                                                                        
1. Transpersonal Psychology 
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 رو با کتابی ،2004 سال در نکز هارمورد دونشگاه کارشیاسی هاا دمره رئکس لوئکس، پرمفسور

 م کالرد میتشر ، افل نمودوز آموزش م پرمرش غ دونشگاه بزر  چگونه ی : رمح فضکل  بی عیوون

 رو مریکاو آموزش عالی نظام بلکه م ها دیگر دونشگاه وملی به طریق ولبته م هارمورد دونشگاه آن، در

 کاله  کیالا  مالی  ودعالا  کتالاب  وین در وم. وس  کرده تهی درمن وز رو پرمرش م آموزش که کرد متهم

 آنچاله  ةدونشجویان دربالار  که شود می باع  مفرط هاا نگرا جزئی با دونشگاه آموزشی هاا برنامه

 .(10)باشیا  ناوشته بصکرت بگکرنا یاد روها  آن بایا چرو وییکه م بگکرنا یاد بایا

 کاله کردنالا   تأککالا  مسئله وین بر نکز (2010)کروسبی  م دولتون، ( 2005)کومبز  م کوتکیگ

 علمالی،  گرویالی  عکیالی  سکوالریسالم،  زوفالزمن رم ساللطه  دلکل به گذشته، سال پیجاه طی چیا هر

 فزوییالاه  جالاویی  دونشگاهی، م تالمی ترجکحا  م ماکارها با دونشجویان درمنی حکات مکان شکا 

 هالاا  عالام ولمیفالع   خامات م دیگرون قبال در وخمقی مظای  م دونشجویان آموزشی مظای  مکان

 دونشالجویان  مایالوا  رشالا  م وخمقالی  شخصالک   پالرمرش  در ها دونشگاه نقش دود، ونجام بایا که

 م میالابع  عالالی  آمالوزش  ممسسات م ها دونشگاه گذشته ةده دم در ملی شاه کمتر م کم تاریج هب

 مایالوا  م وخمقالی  شخصالک   م مالیش  رشالا  بروا که ونا کرده هایی برنامه صر  رو زیادا ونرژا

 بالروا  صخصو به مایوی  موووع پکاوکردن محوری  وز حاکی وین م ونا شاه طروحی دونشجویان

 .وس  دونشگاهی محکط در م دونشجوییة دمر در جوونان

 آمالوزش  تحقکقاتی ممسسه در تکنآس پرمفسور به دس مهم وین عرصه هاا     یکی وز پژمهش

 رو دونشجو 14527جماا   2000وز سال (. 11)کالکفرنکا ونجام شاه وس   دونشگاه به موبسته عالی

 دونشالجویان  زنالاگی  در مایویال   مهش نشالان دود کاله  پالژ . کالرد  مطالاه کالج م دونشگاه 104در 

مالورد وسالتفاده   هالاا    ماکالار  .شالا  مالی  تصالور  آنکه وز بسکار بکش جایگاهی ،دورد حکاتی یجایگاه

 : زیر بوده وس  حشر هفوق بروا سیجش مایوی  در دم گرمه ب ةمطالا

 

 :هاا مایوا    هاا مربوط به ککفک   ماکار( ول 
 مایوا تحقکق م تمش ماکار 

 

 دوشتن جهانی م عام نگاه 
 

 مروقب  وخمق 
 

  خکریه ومور ونجام در مشارک 
 

                                                                                                                                        
1. Spiritual Quest 

2. Ecumenical Worldview 

3. Ethics of Caring 
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 آرومش م مقار ماکار 
 

 :هاا مذهبی    هاا مربوط به ککفک   ماکار( ب
 دییی تاها 

 

 میاس  دییی ونجام در درگکرشان 
 

 وجتماعی – دییی پرمودورا 
 

  دییی تردیا م ش 
 

 دییی کشمکش 
 

وز موج میرونگالر سکوالریسالم، بالا تالأخکرا تالاریخی باله        ی در آموزش عالی، باایگرو مایوی 

آموزش عالی بازگش  م دمره وخکر رمناا تزویاا م رم به تاالی دوشته م آییالاه آمالوزش عالالی،    

 . شاها وعتما وبااد مختل  مایوی  خووها بود

 
 جاری آموزش پزشکی ةتحلیلی بر برنام

ور وس  که در باضی جهات بالروا سالایر   وردخممتازا برهاا   پزشکی در ویرون وز میژگی آموزش

مختلال  باله آن وشالاره    هالاا    شود م در میاسب  بخش محسوب می آموزشی ولگو م ولهامهاا   نظام

کیالا کاله در    می مهمی وین نظام آموزشی رو تهایاهاا     م کاستیها    وا  ،همچیکن.  شاه وس 

بالا مالرمر وهالم ویالن     نوشالته  ر وین د. وهتمام شاه وس ها  آن شایسته وخکر بروا جبرونهاا   تمش

 .(14-12مروجاه به میابع )خاص وشاره خووها شا به طور  مایواهاا   م وا ها   موورد به قوت

 
 وارد بر نظام آموزش پزشکی ایرانهای   رئوس نقد

  مطالاات ماتبر علمی وستوور نکس  م وز  ةگذورا م توساه آموزش پزشکی، بر پای سکاس

ولمللالی برخالوردور    ن خبالره بالکن  وکارشیاسان آموزشالی م مشالامر   نظرون م صاحب ةپشتوون

 .نکس 

 گذورا  آموزش پزشکی ویرون در حا وفروط دملتی وس  م بخش خصوصی فرص  سرمایه

                                                                                                                                        
1. Charitable Involvement 

2. Equanimity 

3. Religious Commitment  

4. Religious Engagement 

5. Religious/Social Conservatism 

6. Religious Skepticism 

7. Religious Struggle 
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موسسات م وبتکالاروت آمالوزش   وز  رو پکاو نکرده وس  مالزم رقابتی هاا   فضام مشارک  م 

 .وین وسا  محرمم وس  م نوآمر برخوب  پزشکی

  ومیالاا دونشالگاهی، دخالال     هاا    ئ، ترککب دملتی هکها دملتی رمساا دونشگاهونتصاب

 .آموزشیهاا   م بی یباتی مایری ها   دونشگاهی در مایری  ورشا دونشگاه ةناوشتن جاما

 شالونا م وز   کمتالر شالکوفا مالی   هالا    ناورد م وستااود یپرمرا جایگاه میاسب خمقک  م نخبه

 .ونا وین وسا  طروحی نشاه برها   شود م ساختار میخمقانه پشتکبانی نهاا   فاالک 

 قالایمی هسالتیا م بالازنگرا    هالا     برنامه وز م بسکاراریزون  نوآمرا مجه وصلی توجه برنامه

 .ونا نشاه

 آموزشالی م  هالاا    ریالزون م گالرمه   برناماله  ةدونش دغاغال هاا   تولکا دونش م حرک  در مرز

 .دونشجویان نکس 

 وصلی آموزش عالی فاصالله گرفتاله م    ةآموزش پزشکی وز باندالیل ساختارا م قانونی،  هب

 .ونا ی مورد ونتظار رو ناوشتهیبکن بخشی در هر دم نطام آموزشی شکوفاهاا     عرصه

 کمی م ککفی، م ساختار ودغام یافته کاله در نالوع خالود در دنکالا بالی نظکالر        ةرغم توسا به

 .وس ، وین نظام آموزشی پاسخگوا جاماه نبوده وس 

 دیوونسالاالر رنالج   علوم پزشکی وز سالاختار ودورا بورمکروتکال  م نظالام شالبه    هاا   دونشگاه 

کاله موجالا هماله     ،(نظالرون  صالاحب ، مروجاالان ، کارمیالاون ، دونشالجویان )برنا م وفالرود   می

وسالتکما  )ناورنالا   ومالور م تحالوالت   ةدر ودوروا  هستیا، نقش تاریال  شالاه  ها   توونمیاا

 .(ونساختار بر عاملک  دونشگاهکان م ونایشمیا

  در همالاهیگی  میالژه   باله ، ویالرون علالوم پزشالکی   هالاا      وستقمل م قارت وبتکار در دونشالگاه

دونشالگاهی، آموزشالی م   هالاا    درمانی م بهاوشتی با مأموریال  هاا   م مسئولک ها   فاالک 

 .پژمهشی، واک  وس 

 ر نظام آمالوزش پزشالکی ویالرون بال    هاا     بسکار درخشان م وفتخار آمکز، پایه ةرغم پکشکی به

آموزش بکگانگان مبتیی م به فرهیگ م وبتکاروت بومی، هاا   شالوده فرهیگ غربی م نظام

شالور م  رقابال  سالالم م   . توجهی شاه وس  دوخلی بی ةبالقوهاا   ملی، م وستااودهاا   نکاز

م دونشالجویان م  وسالتادون  هالاا      دالیلالی نظکالر والا  ونگکالزه     هبال  نشاط علمی م آموزشی،

مادا م ماکشتی رموج چیالاونی  هاا     م ونگکزونیاهها    وا بودن ونگکزهتفامتی مایرون م ق بی

 .ناورد

 بزهکارونه، هاا   سرپکچی وز نظم م ونضباط نمادین دونشگاه، نظکر وعتکاد م رفتارهاا   نماگر

 .وس  رشا دوشتهه برخم  ونتظار، رمنا رم ب
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 ی جهالات باله ماضالل    زو م کارآفرین نکس  م بلکاله در باضال   نظام آموزش پزشکی وشتغال

 . وجتماعی بککارا دومن زده وس

 هالالاا   م مزیالال هالالا   ی بهکیالاله م موقاالالی توونمیالالاایمرا م کالالارو مالالایرون آموزشالالی در بهالالره

تالوون م   ناقالاین نظالام آمالوزش پزشالکی، کالم      ، کارمیاون، حامکان موندادونشجویان، وست

 .نماییا مکلی مینارووی بوده، ناخووسته وبتکاروت خود رو صر  ومور رمزمره م عوورض تح

 بالایل   بالی هالاا    وسممی، م شخصک  - طب سیتی ویرونی ةی، پکشکیگرغم مزویاا فرهی به

فرهیگی، تیوعات فرهیگی، قومی م جیسکتی، در تاالی هاا   علمی م فرهیگی، وز میاسب 

فرهیگالی بخالش   هاا     نکرما تخصصی م سرمایههاا   فرهیگ سمم  م ورتقاا توونمیاا

بالردورا الزم م شایسالته ونجالام     علالوم پزشالکی بهالره   هالاا    در دونشگاه سمم  م آموزش،

 .شود نمی

 ناروایتی در جاماه وس   ةنظام ونتخاب م پذیرش دونشجو قایمی، ناکاروما م ویجاد کییا

 .وس  م تحولی در آن صورت نگرفته

 میجالر  هالا     تالرین  رغم تحوالت وخکالر، لزممالا  باله ونتخالاب شایسالته      به، ونادتنظام جذب وس

دهیا  دیگر، ترجکح نمیهاا     بسکارا وز نخبگان دونشگاه رو بر شرویط م جا به م شود نمی

 متفامت ومکان بالرمز م ظهالور خالود در نظالام    هاا     م تجربهها    م تووناییها    وفرود با قابلک م 

 .کییا آموزش پزشکی رو پکاو نمی

 ام آمالوزش پزشالکی نکالز    ی وز آفات وصلی آموزش عالی در ویرون وس  که نظال یگرو مارک

  .برد می بشات وز آن رنج

 علوم پزشکی با مروکز ماتبر آموزش پزشالکی دنکالا  هاا   دونشگاه بکن ولمللیهاا     همکارا 

 .به طور مطلوب توساه نکافته وس 

          ظرفک  پذیرش دونشالجو، بالامن ممحظالاتی مانیالا ظرفکال  موقاالی آموزشالی م توسالاه

 .رمیه وفزویش یافته وس  یب ها متیاسب فضاها، ومکانات م بودجه

      بکن رشا آموزش، رشا پژمهش م رشا خامات مشامره وا، نسالب  باله توسالاه خالامات

 .تیاسب مجود ناورد علوم پزشکیهاا   سممتی به جاماه، در دونشگاه

 ةنسالب  بالکن مجموعال   ها  آن ترین فرومونی دورنا، شاخصهاا     آموزشی کاستیهاا     برنامه 

مرتبط با سمم  مایوا، وجتماعی م بهاوشال   هاا     سمانی، با آموزهسمم  جهاا     آموزه

 .وس  شاهتیاسب وروئه  هی نکز بیبه وین ماضل در وین پردوخته شاه م ولگو. رمونی وس 
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 جارا آموزش عالی سمم  با رمیکرد تحولی ةلزمم بازنگرا برنام

آمالوزش پزشالکی وز ومالور    هالاا      هطب وز ومور تجربی م آزمودنی م تحالول در برنامال  هاا     آموزه

 :شرح زیر خمصه شاه وس  هشرویط جارا وبااد وین تحول ب. بایهی م همکشگی وس 

 هاا کمی م ککفی م تحولی م   تأمکن نکرما ونسانی بخش سمم  متیاسب با نکاز

 ؛محورا مظکفه: وفزمن رمز

 کمن م ملی ةدممکن مظکف: وبااد سمم   ةپژمهش در هم، 

 ؛را ملی در بخش سمم میاتوساه ف 

 ؛بیکان دونش ةتوسا 

 ؛تر م رمزوفزمن برمناود میاسب 

 ؛تحقکق ةتوساه بر پای 

  ؛سمم  ةمرا در حوزیاهاا علمی م ف    مرا م قطع موبستگیفیاتولکا م کاربرد علوم م 

 ؛(تولکا یرمت م قارت ملی وس با مترود  که )سمم   ةطکتولکا علم در ح 

 ؛مرایام م فرقاب  سالم در تولکا عل 

 ؛مرا سمم یاهاا تولکا علم م ف  سازا روهبرد ی م نهادییهیشیاسا 

 ؛میا م متاهاونه با رمیکرد مایری  علمی، نظام: تحول در مایری  آموزش پزشکی 

 ؛سمم  ةکارآفرییی علمی در حوز 

 ؛آموزش پزشکی ةگرا ملی م ودور تصاا ةتحول در حوز 

 ریزا م نظارت م رصا  برنامه: الی سمم مظای  حاکمکتی آموزش ع ةتحول در حوز

 ؛کمن

  ؛تغککروت تحولی در نظام آموزش عالی سمم 

 ؛هاا مبتیی بر دونش  نهاد ةتوسا 

 موجا دونش م مهارت کافی )آموختگان ماهر م نخبه  تحول نخبگانی م تربک  دونش

ازا س بهکیه م بهکیه ة، رهبرا م مایری ، وستفادفیامرابردورا وز  کاربرا م بهره

 ؛(هاا مشترا  ی به نکازیهاا موجود، پاسخگو   فیامرا

 ؛تحول در نظام گزییش م ورزیابی مایری  آموزشی 

 ؛نقا وز درمن م بکرمن 

 ؛هاا وختصاصی  هاا جامع یا دونشگاه  ویجاد دونشگاه 

  وا سمم  م وهاو  رقابتی  نهاد در روستاا وهاو  توساه هاا مردم  وستفاده وز ظرفک

 را؛یامعلم م ف
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 ؛سمم  ةدیپلماسی علمی در حوز ةتحول در حوز 

 ؛طب م دورمسازا سیتی ةتحول با رمیکرد وحکا م توسا 

  ؛سایر تحوالت ورمرا در آموزش عالی سمم 

 تحول مایوا م تحقق سمم  مایوا در : م وحسن ولحال تحول نظام آموزش پزشکی

 .زمکیه م متن م تمام شئون آموزش عالی سمم 

 

 ر سالمت معنوی در آموزش پزشکی در دنیااخی ةتاریخچ
کالار   هبال ها    ونسانپزشکی بروا حفظ سمم   ةترین تجرب عیوون قایمی  هدییی وز دیرباز بهاا   بامر

مدیا  نهاده شاه در سرش  م ه بهاا مایوی  باا ورمرا ونسانک  م ککمکاا گرونب. رفته وس 

م هالاوی  مالردم توسالط طبکبالان م      همشالامر  دمستی، مایوی ، وخمق، ونسان. س ها   ونسانخلق  

طب نکالز  . به قام   تاریخ طب دوردوا  کهن م باستانی متاریخچههاا     حککمان م پرستارون ریشه

 ةمرمد آمالوزش مایالوا باله برنامال     ةتاریخچ. (15) به قام  تاریخ خلق  ونسان دوردوا  تاریخچه

 فقط ساله  1990مریکا در سال و رد. خمصه شاه وس  1پزشکی در جامل هاا     درسی دونشکاه

در سالال  . نمودنالا  مالی  خالود وروئاله  هاا     سمم  مایوا رو در برنامههاا   پزشکی آموزش ةدونشکا

ونسالتکتوا ملالی مطالاالات    . (14) دونشالکاه وفالزویش یافال     100وین تاالاود باله بالکش وز     2011

ویال  در سالمم    ة مایگرونتی بروا تامین برنامال  1994، در سال (NIHR) 1سمم هاا   مروقب 

میاسالبی  هالاا      دونشکاه با موفقکال  برناماله   29طی دم سال .  پزشکی وعطا نمود ةدونشکا 19به 

 :(17) شرح زیر بوده وس  هبها   وین دونشگاههاا     موووعات مشترک برنامه. طروحی نمودنا
 ورزیابی مایوا، 

 شرح حال مایوا، 

  تحقکقات وسا  برنقش مایوی  در خامات سممتی، 

 در تکم درمانها  آن ن مذهبی م نقشوشامرم، 

 ورتباط ممیر بکن بکمارون م درمانگرون در همه موورد، 

 شالرویط بالامن نتکجالة   زنالاگی م  هاا ورتباط ممیر بکن بکمارون م درمانگرون در شرویط ونت 

 .ها  درمان

سال ،  یابی و علمی قابل دس  هاا هعممه بر مجوه مشترکی نظکر عیامین باال که وز مرمر نوشت

  شاهکا سمم  مایوا تول ةهاا بومی م ملی هر کشور، میابع متیاسبی در حکط  برحسب نکاز

                                                                                                                                        
1. National Institute for Healthcare Research (NIHR) 
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 های گروه پزشکی    های درسی دانشکده    ورود سالمت معنوی در برنامه. 1جدول 

 تووکحات مروکز/مرکز تاریخ ردی 

1 1991 
هاا     ونستکتوا ملی تحقکقات مروقب 

 مریکاوپزشکی 

ها  آن مایوا م کاهش مر  م مکر/ تر وفرود مذهبیطول عمر بکش

 هاا ریوا    هاا قلبی، سرطان م بکمارا    وز بکمارا

 .ونا رو وروئه دوده پزشکی در  سمم  مایوا ةفقط سه دونشکا مریکاوهاا پزشکی     دونشکاه 1992 2

 1دونشگاه جان هاپککیز 2005 0
 :برگزورا کیفرونس با عیوون

 رد، جاماه، م ممسسات سمم ف: سمم  مایوا

 هاا پزشکی آمریکا    دونشکاه 2004 4
رو دونشکاه در  سمم  مایوا  100دونشکاه پزشکی  141وز 

 .دودنا وروئه می

 دونشگاه جان هاپککیز 2010 5
 :برگزورا کیفرونس با عیوون

  (عیامین نوظهور با ودغام مایوی  در طب)

 .نمودنا دونشکاه نوعی آموزش مرتبط وروئه می% 40حامد  لهاا پزشکی برزی    دونشکاه 2011 4

 .دهیا ها نوعی آموزش مرتبط وروئه می   دونشکاه% 54حامد  هاا پزشکی ورمپا    دونشکاه 2014 5

 .شا ها در  سمم  مایوا وروئه می   دونشکاه% 90در  مریکا م کانادووهاا پزشکی     دونشکاه 2015 

 

 (.18) تهکه شود شود یا توصکه میوس  

نظرون خامات سممتی، در دم حکطه  وخکر دونشمیاون آموزش علوم پزشکی م صاحبةدر دمر

سمم  مایوا رو در ودوره بالکیی بکمالارون  هاا     نا که شکوهو وا، در تمش آکادمک  م حرفه ،کمن

 (.19) ودغام نماییا

 

 اطع آموزشی علوم پزشکیم مقها    در  سمم  مایوا در دمرههاا   وهاو  م آرمان: 

 

 هدف اصلی
 آموزش سمم  مایوا در نظام آموزش پزشکیهاا     ی مصادیق م شکوهیشیاسا 

 

 عمومیاهداف 
 ؛هاا تأیکرگذور بر آن  ی با رشا م تکامل رمحانی م نفسانی ونسان م ورزشیآشیا 

 ؛هاا مایوا  ی با مایوی  م ورزشایآشی  

 ؛آموزشی ةمصادیق سمم  مایوا در طول دمر ی با تاری  م مفهوم م وبااد میآشیا 

 هالاا    هالاا وخمقالی م توونمیالاا       هاا مایوا م متاالالی م آروسالتگی    تقوی  ویمان م بامر

 ؛آموختگان رفتارا در دونشجویان م دونش

                                                                                                                                        
1. JohnsHopkinsInstituteforSpiritualityandMedicine 
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 ی م یهالا  غالا  )سازا بروا تحقق نظام سمم  مایوا در یال  جامااله مایالوا     زمکیه

 .(هاا آموزشی    ی تمام برنامهینها

 

 اهداف اختصاصی
 ؛تحلکل مایوا طب در تمان وسمم م ویرون 

 ؛تحلکل مایوا نظام جارا آموزش پزشکی 

 ؛مااصر سمم  مایوا ةتحلکل تاریخچ 

 هالا م مقالاطع آمالوزش       هاا مورد ونتظار وز تلفکق در  سالمم  مایالوا در دمره    مهارت

 ؛پزشکی

 هاا     دمره)آموزش پزشکی  اوهاا تلفکق سمم  مایوا در وجز    تاککن مصادیق م شکوه

وا عمالومی، مقالاطع کارشیاسالی ورشالا،      ا حرفاله وهاا دکتالر     کارشیاسی میتخب، دمره

 ؛(پزشکی، تخصصی بالکیی ةدکتروا علوم پای

 ؛هاا تحول نظام جارا آموزش پزشکی با رمیکرد سمم  مایوا  ها م روهکار  تاککن روهبرد 

 ؛ش پزشکی م پکشیهاد روه حلتحلکل موونع ودغام سمم  مایوا در آموز 

 

های مورد انتظاار از ادااام ساالمت معناوی در برناماه آموزشای         ها و مهارت  قابلیت
 های مختلف علوم پزشکی    رشته

 ةها  وز وروئ. مایوا نکاز خووهیا دوش هاا     محور به سطوحی وز آموزه سمم هاا     عموم رشته

 ةالزم در زمکیال وا  حرفاله هالاا    سب م وحالروز توونمیالاا  در طول دمرون تحصکلی کها    وین آموزش

خالامات حرفاله متیاسالب بالا      وروئةعکیی سمم  مایوا در هاا   شیاخ ، وبااد، مصادیق م کاربرد

 میا رمشصورت رسمی م ه آموزشی جارا کشور، بهاا     وین وبااد در برنامه. رشته تحصکلی وس 

 25آموزش پزشالکی مروکالز ماتبالر دنکالا در     هاا     مهدر برنا. ونا ی نشاهیمطالاه م بررسی م شیاسا

سال وخکر رمیکرد ودغام سمم  مایوا در آموزش پزشکی مشالهود م رم باله تاالالی بالوده وسال       

میا بالروا طالرح سالمم  مایالوا در نظالام آمالوزش        حاور وملکن تمش نظام ةنوشت(. 2جامل )

وملکن کتاب مرجع . برده وس  پزشکی کشور وس  م وز تجربکات آکادمک  مروکز ماتبر دنکا بهره

در یال  کیفالرونس بالا     .(20) در آکسفورد تألک  شا 2012در زمکیه مایوی  م سمم  در سال 

   سمم ا ملی مایوی  م ها  ها م قابلک   مریکا مهارتوپزشکی  ةدونشکا هف وستادون حضور 

                                                                                                                                        
1. National Competencies in Spirituality and Health 
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 مریکا، برزیل، انگلستانالت متحده اایا پزشکیهای     های درسی دانشکده    سالمت معنوی در برنامه: 2جدول 

 کشور

کل دونشکاه 

دریاف  /پزشکی

 (تااود)پاسخ

مجود سمم  مایوا در 

 )%(هاا درسی     برنامه

 درم 

 )%(وجبارا

 وهمک  هببامر 

 )%(مذهب / مایوی  

 09 0/70 90 104/122 1ویاالت متحاه

 54 4/10 51 80/180 2برزیل

 ----- 4/5 40 04/59 0ونگلستان

 

آکادمکال  مایسالکن نتالایج فالوق م مسالتیاوت م مقالاالت        ةنشری. م به وجماع رسکاشا مشخص 

 (.21) ده وس کرمیتشر   ی  متن پکشیهادا یمرتبط دیگر رو ط

مایویالال  م سالمم  بالالروا ممحظالاله در   ةوالالرمرا در حالوز هالالاا   بردوشال  تطبکقالالی مهالارت  

 :شود روئه میوجمال وبه طور  ریزا آموزش پزشکی آییاه کشور در زیر برنامه

 
 « نظام سالمت» ةدر حوزها   مهارت

مبانی م میابع نظرا نظام سمم  بروا حمای  وز تلفکق سالمم  مایالوا در    بکارگکرا: تووکح

 .  مروقب  وز بکمار

 ؛در نظام سمم   توصک  م وستاالل در باب وهمک  ودغام مروقب  مایوا 

 ؛مم در جاماه م نظام س  توصک  م ورزیابی میابع مایوا 

 ؛مختل  سمم هاا   میابع سمم  مایوا در نظامهاا   شباه م ها   مقایسه تفامت 

 هالاا    سالمم  بالا مروقبال    هاا   میتهی به وبهام م مخالف  نظامهاا   توصک  علل م مسکر

 ؛مایوا

 ریزا م  توساه مروقب  مایوا به سطوح دیگر نظکر پرستارا، برنامه ةبح  در مورد نحو

 ؛در نظام سمم   م ، مشامرهورا سمذگ سکاس 

                                                                                                                                        
1. Koenig HG. J Psychiatry in Medicine 2010; 40: 391. 

2. Lucchetti G, et al. BMC Medical Education 2012; 12: 78. 

3. Culatto A, Summerton CB. J Relig Health Published Online: 26 Number 2014. 

4. Commentary 

5. Health Care System 

6.  Patient Care 

7. Spiritual Care 

8. Spiritual Resources 

9. Counseling 
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 چگونگی ماوخله عوومل قانونی، سکاسالی م وقتصالادا نظالام سالمم  بالر       ةبح  در زمکی

 ؛مایواهاا   مروقب 

 مالمیر مایالوا بالر ککفکال  کلالی م      هاا   نتایج مثب  مروقب  ةتووکح م وستاالل در زمکی

 ؛بهبود مروقب  وز بکمار

 سالمم  م    وعضاا تکم بکن بخشیمات سمم  مایوا توسط توصک  چگونگی وروئه خا

 ؛ میابع وجتماعی

 مایوا در نظام سمم ، وعم وز هاا   جلب حمای  وز ودغام مروقب هاا   بکارگکرا مهارت

 .م ملیوا  سطوح محلی، میطقه

 

  ها در حوزه دانش نظری  مهارت. 1
 .نیاز برای ادغام معنویت در مراقبت از بیمار مورد ةکسب دانش پای :توضیح

 ؛(به مایاا عام م بروسا  مذوهب)نظر در زمکیه مایوی   سه م وظهارمقای 

 هالاا مالذهبی م آدوب م رسالوم      بح  پکرومون ورتباطات م تااممت فکمابکن مایوی ، بامر

 ؛فرهیگی

 ؛4بح  در مورد تاوخل مایوی  با طب مکمل م جایگزین 

  ؛ارمرتبط با مروقب  وز بکم( وسممی)بح  پکرومون آدوب م رسوم مذهبی 

  سالیجش  »م « 4غربالالگرا مایالوا  »، «5شرح حال مایالوا »تووکح در مورد تفامت بکن

 ؛«7مایوا

 ؛.(هاا بالکیی رخ دها  مذهبی که ممکن وس  در مروقب ) تشریح مشکمت مهم مایوا 

 ؛8مایوا( بکمارا)هاا تقوی  مایوا م وختمل     مقایسه م تحلکل علل م ریشه 

 ؛2، م وحسا 1، ومکا10نظکر غم 9شیاختی وفتروق بکن مایوی  م عوومل رمون 

                                                                                                                                        
1. Interdisciplinary team members 

2. Community Resources 

3. Knowledge 

4. Alternative and Complementary Medicine 

5. Spiritual History 

6. Spiritual Screening 

7. Spiritual Assessment 

8. Spiritual Distress 

9. Psychological 

10. Grief 
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  ؛هاا مایوا  تشریح موونع در وروئه مروقب 

 ؛«سمم  مایوا»هاا کلکاا تحقکقات     ترسکم یافته 

 ؛مذهبی مرتبط وعم وز برخط م مکتوب/ی م جستجو در میابع مایوایشیاسا 

   روقبال   هالاا خالاص وز محتالووا م       تشریح چگونگی تأیکرگذورا مایوی  بکمار بالر رمکیاله

 ؛0بالکیی

 

 مراقبت از بیمار ةها در حوز  مهارت. 2

 .روتین بالینیهای   ادغام معنویت در مراقبت :توضیح

 ؛ معنوی از بیمارانهای   کاربرد مناسب شبکه حمایت 

 ؛مناسبهای   گرفتن تاریخچه معنوی بیمار با جزئیات در زمان 

 ؛مناسبهای   انجام غربالگری معنوی در زمان 

 ؛با آزردگی معنوی  بیمار ةمواجههای     یابیانجام ارز 

 ؛جاری تشخیص و درمانهای     ادغام موضوعات و منابع معنوی بیمار در برنامه  

 برای تأمین  مشارکت با پرسنل، خانواده، مراقبین قبلی، و سایر اعضای تیم مراقبت

 ؛نیاز هر بیمار معنوی موردهای   مراقبت

 زندگی شخصی های   و تشریح و اطالع از معنویات یا نیاز ییدعوت از بیماران برای شناسا

 ؛ایشان

 ؛پاسخ مناسب به عالئم شفاهی و غیرشفاهی آزردگی معنوی 

 ؛مذهبی/ هنگام به مشاورین معنوی ه ارجاع ب 

 ؛معنوی و عقاید مذهبی بیمارهای   احترام به باور 

 

4پذیری و تکریم مسئولیت ةهای حوز  مهارت.  
 

شرر    هاست، ابعاد آن در سطح درمانگران بیی لی خدمات سالمت مسئولیت و پاسخگواص ةجوهر: توضیح

 :زیر است

                                                                                                                                        
1. Hope 

2. Meaning 

3. Context-specific Clinical Care 

4. Patient’s spiritual network and supports 

5. Coping assessments 

6. Compassionate Presence 
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 ؛استدالل در مورد اینکه خدمت به بیمار افتخار است 

 ؛سازد می تشریح عوامل شخصی و خارجی که توانمندی شما را در تکریم کامل بیمار محدود 

  ریش و گرو  فررا دادن بره بیمرار در     بحث در این مورد که چرا درک و توصیف بیمار از بیمرا

 ؛پزشک و بیمار از ضروریات و حائز اهمیت است ةرابط

 ؛ن از معنویات بیماراناشکان و سایر مراقبزبحث در چگونگی تأثیرپذیری پ 

 ؛نشان دادن توانمندی و مهارت تکریم کامل بیمار 

 تکریم بیمارانهای   توصیف و تشریح راهبرد 

 

1ی و حرفه ایشخصارتقای  های  مهارت. 4
 

 .ای پیشرفت شخصی و ارتقای حرفههای     ادغام معنویت در برنامه: توضیح

 ؛خود از انتخاب حرفه طبهای     و انگیزهها    تشریح علل و مشوق 

 ای؛ کشف و مداقه در نقش معنویت بر زندگی حرفه 

 ؛ ها ترل آنمداخله و کنهای     و شیوه 2معنویهای   در بحران واکنشو ها    تحلیل نشانه 

 ؛خود 0تقویت معنویهای     نقاط قوت و ریشهیی شناسا  

 ؛توصیف چگونگی ایفای نقش معنویت در برقراری ارتباط با تیم مراقبت، بیماران و خانواده 

 ؛ای حمایت معنوی شخصی و حرفههای   ی محیطیشناسا 

 

4های ارتباطی  مهارت.  
 

 .ظام سالمت راجع به موضوعات معنویو نها    ارتباط با بیماران، خانواده: توضیح

  ؛تمرین عمکق گوش دودن م کش  تأیکر ولفاظ م کلمات بر عووط 

 ؛تمرین پرسش جاا، بامن  هیک  قبلی، قضامت م ونتظار 

 ؛ ودروکیهاا     تمرین موکیش 

 ن مایوا م سایر وعضاا تالکم مروقبال  در بالاره عوومالل     ابا مروقبوا  برقرورا ورتباط حرفه

  ؛دگی مایوا بکمارتقوی  یا آزر

 ؛بکمارون ةغکرکممی در بروبر عمیق وبروز شاهاا   کاربرد م موکیش با رفتار 

                                                                                                                                        
1. Personal and professional Development 

2. Spiritual crisis 

3. Spiritual strengths 

4. Communication skills 

5. Perceptive reflections 
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  در ورتباط با بکمار  نشان دودن مقار م متان. 

 

 های تدریس  مهارت. 6

نکالاز   سالمم  مایالوا مالورد   هاا     آموزه ةشایست ةتاریس بروا وروئهاا   طکفی وز مهارت: تووکح

. عهالاه خووهیالا دوشال     تاریس رو در مقالاطع مختلال  بالر    ةی وس  که مظکفم مارسکیوستادون 

وز ویالن گالرمه   وا  باله گزیالاه  . عمومی وسال  م گالرمه دیگالرا وختصاصالی     ها   باضی وز وین مهارت

 :شود می وشارهها   مهارت

 نکاز بروا بکان موووع م وباالاد آن م بکالارگکرا میاسالب    صوتی م تصویرا موردهاا     هیر 

 ؛در تاریسها  آن

 ؛وا ی با وبااد مختل  وخمق زیستی م وخمق حرفهیآشیا ةگذرونان دمر 

 ؛کم  در  به وین رمش ةم توونمیاا ودور  وسا  موورد با شکوه تاریس بریی آشیا 

 ؛در تاریسها  آن ورتباطی م بکارگکراهاا   با مهارتیی آشیا 

 ؛م  مایواونتخابی در باب سم/ وختکاراهاا     برنامه/ ها شرک  در کارگاه  

  ؛گذورون محلی تمرین ویفاا نقش سکاس  

 ؛تمرین ویفاا نقش مربی م مروقب محلی 

 ؛تمرین ویفاا نقش مالول 

 ؛گکرناگان به آموزش( فکاب )خورونا  مهارت پس 

 ؛سخیرونی پویاهاا   مهارت  

 ؛ بکن بخشیهاا   شرک  فاال در تکم 

 ؛ شرک  فاال در بح  گرمهی 

 با موووعات سالمم   )  ورزشکابی عکیی بالکیی ساختارمیا ةوشک ةی، طروحی م ودوریآشیا

 ؛(مایوا

 ؛با موووعات سمم  مایوا  حل مسئله وسا  برآموزش  ةطروحی م وروئ 

 ؛در مقام مالم موجا سمم  مایوا  ولگو بودن م ویفاا نقش 

                                                                                                                                        
1. Silence 

2. Case-based learning 

3. Interdisciplinary team training 

4. Panel discussion 

5. based learning Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs 

6. Problem-based learning 
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   ؛ ودوره بح  در گرمه کوچ / مهارت شرک 

 تحقکق / رسانی وطمع / تاریس / مهارت شیاخ  م کاربرد فضاا مجازا در مطالاه. 

 
 های ارزشیابی کارآمدی  مهارت. 7

 ؛(دونشجو /برنامه /مایری  آموزش /همکار /خود)ی ورزیابهاا   مهارت 

 ؛ بازخورونا 

 متیاسب م مختل  ورزشکابیهاا   بازخورونا رمش /وجرو /طروحی. 

 
هاای      رشاته  هاا و مقااطآ آماوزش      تحلیل ضرورت و جایگاه سالمت معناوی در دوره 

 پرستارییی پرستاری و ماما
در بکن مشاغل بخش سمم ، پرستارون بکش وز سایرین با بکمالارون در تمالا  هسالتیا م نقالش     

هالاا      تسالککن آزردگالی  . عهالاه دورنالا   بالر  ها رنجحساسی در بازگش  سمم  م جبرون عوورض م 

 ةرسالال  حرفال   ةیرمیاونال مایالوا، ترجمالان ه  هالاا    رمونی م جبرون نکالاز  هاا رنججسمانی م رفع 

آمالوزش  هالاا      سالمم  مایالوا در دمره  هالاا      وین وسا  ودغام آمالوزه  بر. قا  پرستارا وس م

ویالن  هالاا    میژگالی . برخوردور وسال  ها    پرستارا وز وملوی  م وهمک  موالترا نسب  به سایر رشته

 (.20م  22) شرح زیر وس ه ورمرت آموزشی ب

 ؛آموزش پرستارا ةل دمرودغام آموزش سمم  مایوا در طو 

  مایوی  در  ،مایوی  در فرهیگ وسممی ،تااری  ،مفاهکم)مبانی نظرا مرحله مقاماتی

دمرة در طالب   ةتاریخچال  ،در فرهیگ م تمان وسمم م ویرونطب  ةتاریخچ ،ودبکات فارسی

مروقبال  جالامع یالا    )پکشالرفته   ةم مرحل...( پرستارا  ةمصادیق در حرف ،کمسک  جایا

مختلال  سالیی م جیسالی م در    هالاا    مایالوا گالرمه  هالاا    تارا، تحلکالل نکالاز  نگر پرس کل

 ؛...(مایوی  درمانی  ،مایوا بکمارونهاا   ورزیابی نکاز ،مختل هاا     بکمارا

 شالرح حالال   )بالالکیی   ةوسا  موورد موقای در وجزو م طول دمر آموزش بالکیی برهاا   ولگو

وز حقوق بکمالار، مالایری  بحالرون     دفاع مایوا ،حمای  مایوا ،مشامره مایوا ،مایوا

ککفک  مروقب  مایوا، ورجاع بکمار بروا مشامره م ورتقاا  مایوا، وروئه مروقب  مایوا،

ض م تالأمکن  یدریاف  خامات ککفی مروقب  مایالوا، کمال  باله بکمالار بالروا ودوا فالرو      

                                                                                                                                        
1. Role modeling 

2. Small-group discusssion 

3. Feedback 
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ی م یمایالوا خالانووده م بسالتگان م روهیمالا    هالاا    مایوا، تشخکص نکالاز  ةرمزمرهاا   نکاز

مایوا بکمار  /مذهبیهاا   مذهبی، وحتروم به بامر /مرجع مایواهاا   نهاد/ جاع به وفرودور

 ؛...( خودهاا   متفامت یا مخال  بامر بامن تاصب حتی در موورد

 مایالوا،   هالاا    مایوا، مروقب  مایوا، آموزش مهارتهاا   ورزیابی نکاز ،مهارتیهاا   ولگو

 ؛ثال آنتحقکق، رساله، مقاله، کیفرونس م وم

 ؛مایوا بکمارونهاا   نکاز /ی با م وستفاده وز پرسشیامه ورزیابی سمم  یآشیا  

 اا روهبردا م کاربردا ه مستیاسازا تجارب سمم  مایوا در دمره آموزشی م توصکه

 .بروا دیگرون

 
 (:24)آموزش پرستاری  ةهای تدریس سالمت معنوی در دور  روش

 ؛1کوچ هاا   ر گرمهرا، سمکیار م بح  دظتاریس مبانی ن 

 ؛0سازا شاه یا شبکه 2وسا  مارفی موورد موقای تاریس بر 

 جلسات تاریس بروسا  مارفی موورد؛ در 4ویفاا نقش 

 ؛ورتباطیهاا   مهارت ةبروا ورتقاا دونش در زمکی 5هاا خودآموزا برنامه 

 هالم  عیوون ی  حکطاله م ه دونشجویان در زمکیه تاریخچه مایوی  بوا  مطالاات کتابخانه

 .خامات پرستارا

 

 ها و مقاطآ مختلف آموزش بهداشت   تحلیل ضرورت و جایگاه سالمت معنوی در دوره
مایوی  در تأمکن، حفظ م ورتقاا سمم ، عرصه بزر  تااممت م میاقشات علالوم ونسالانی   نقش 

باالا مغفالول آن   وهمکال   تغککر رمیکرد در تاری  سالمم  م  . وخکر وس  ةم علوم زیستی در دمر

م مقالاطع بهاوشال  رو   هالا     آموزشالی رشالته  هالاا      ی سمم  مایوا، لالزمم بالازبکیی در برناماله   یای

دشالوور م وباالاد آن   ها    بکمارانقش سمم  مایوا در پکشگکرا وز  تحلکل. کیا می ناپذیر وجتیاب

علمی باله ویالن مووالوع مرمد    هاا   همایشهاا   باضی مطالاات یا سخیرونی .چیاون رمشن نکس 

 (.25) ونا باورزشی وروئه نموده هااشیهادم پک کرده

  ؛ها بکماراوز  سطح وملنقش مایوی  در پکشگکرا 

                                                                                                                                        
1. Small group discussion 

2. Case studies 

3. Simulated cases 

4. Role-playing 

5. Self-study programs 
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  ؛ها بکماراوز  سطح دممنقش مایوی  در پکشگکرا 

 ؛نقش مایوی  در پکشگکرا سطح سوم 

 ةعیوون یال  عامالل تأیکرگالذور وجتمالاعی بالر آمالوزش م وروئال       ه تأیکر مذهب م مایوی ، ب 

  ؛ ومیخامات م تحقکقات بهاوش  عم

 دییالی م  هالاا      تحال  تالأیکر آمالوزه    ،بهاوشتی مردمهاا   م رفتارها   ی م تحلکل بامریشیاسا

 ؛ مایوا بر بهاوش  فردا م عمومی

 ؛آنهاا     ی با وسیاد م توصکهیتحلکل سازمان جهانی بهاوش  وز سمم  مایوا م آشیا 

 د، خکریه، دومطلباناله در  نها مذهبی، مردمهاا   ی با خامات بهاوشتی م وماودا نهادیآشیا

 ؛ ی م شهرایمیاطق محرمم رمستا

 تحقکق در تأیکر مذوهب در سمم  جهانی . 

 

 شناسی بالینی تحلیل ضرورت و ابعاد سالمت معنوی در مقاطآ مختلف رشته روان
مستیا م صریح مطالاات علوم رفتارا، پالردوختن باله باالا مایالوا ونسالان م      هاا     یافتهوسا   بر

آموزشالی  هالاا      ویالن آمالوزش دمره  هالاا    تالرین جایگالاه   یکالی وز مهالم  . مرا وسال  آموزش آن ور

 هاا مایوا  آموزش مهارتدکتر بولهرا م همکارون در کتاب ورزشمیا . ی بالکیی وس شیاس رمون

زنالاگی، مایویال ، وباالاد    هالاا    مهالارت در وین ویالر باله   (. 24)ونا  به وین مهم پردوخته مربکان ةمیژ

وز جملاله رمیکالرد   )میا م حکالاتی باله ونسالان     نظامهاا   نگر، رمیکرد کلهاا   مایوا ونسان، رمیکرد

. وسال  پردوخته شالاه  دییی، ـ    درمانی با رمیکرد مایوا ، مشامره م رمون(مایوا ،وجتماعی ،رمونی

وخکالر باله مووالوع مایویال  عیایال  خالاص        ةی بالکیی در دمرشیاس رمونمیابع کمسک  آموزش 

بالروا   هالا  فهرسالتی وز عیالوون  میتخبی وز دیگر میالابع ماتبالر    فوق مبع با برگکرا وز می. ونا دوشته

 (:29ـ  24)شود  می شرح زیر پکشیهاده میظور نمودن در وین دمره آموزشی ب

 ؛آنهاا     تاری  مایوی  دییی م مملفه 

 ؛(سمم  رمون م سمم  مایواهاا   تشابهات م تفامت)سمم  رمونی  ةمایوی  الزم 

 ؛سمم  مایواهاا     یاورا م سایر شاخصومکا به آییاه، دی 

 ؛مایوی  با سمم  هکجانی، سازگارا شخصی، تحصکلی م وجتماعی ةروبط 

                                                                                                                                        
1. Public health 

2. Individual and Community Health 

3. Rural and Urban 

4. Research into “Religion's influence on global health” 
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 ؛درمانی مایوا رمون 

  ؛بکیی م روای  خوش ،ومکا ،مایوی 

 ؛سکر تحول مایوی  در کودکان م نوجوونان 

 ؛مذهبی ـمایوا  ةهاا مقابل رمش 

 ؛مایوی  م خردمرزا 

 ؛شیاختی مایوی  زیربیاا زیستی م عصب 

 ؛سنجش معنویت دینی و سالمت معنوی و سالمت روانی 

 ؛معنویهای   مهارت/ زندگی پایه های   مهارت 

 ؛معنویهای   آموز  مهارت 

 ؛انسان معنویهای   مفاهیم و ویژگی 

   درمرانی دینری و اسرالمی    مشراوره و روان  ،مفهوم سالمت معنوی)رویکرد معنوی در آموز، 

 ؛...(شر  حال معنوی

 هرای      شناسایی و درمان آسیب ،نظریه منسجم ،لزوم)درمانگری دینی و معنوی  مشاوره و روان

هرای    روانی با آسیبهای   ارتباط آسیب ،معنوی و مشکالت روانیهای   سنجش ویژگی ،معنوی

سرنجش   ،معنوی و بکارگیری نوع درمان برا توجره بره نروع مشرکل     های   انواع درمان ،معنوی

 ؛(ها ناثربخشی درما

  ةرابطر  ،اهمیرت معنویرت در خودآگراهی    ،تعریف و انواع خودآگاهی)مهارت خودآگاهی معنوی 

 ؛.(.. خودآگاهی، معنویت و سالمت

 ؛حل مسئله با رویکرد معنوی 

 ؛گری در ترمیم روابط بین فردی مهارت بخشایش 

 عنوان یک مهارت معنوی  هذکر ب. 

 

 ةشناسی بالینی در حیطا  آموختگان روان نشمورد انتظار از دا  های ها و مهارت  قابلیت
 (:22) سالمت معنوی

 2نگرش ةدر حیط: 

o هرای    و وابسرتگی هرا    گررایش  ها، و تقدیر نسبت به زمینه  همدردی ،نشان دادن احترام

                                                                                                                                        
1. Competencies 

2. Attitude 

3. Empathy 
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  ؛مختلف مذهبی، معنوی یا سکوالر مراجعین

o نظیرر نرژاد،   هرا  انسران عنوان یکی از وجوه تمرایز    هقائل بودن به معنویت و مذهب ب ،

  ؛و تمایالت وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ناتوانی، جنسیت، و سنها   فرهنگ، و گرایش

o ان برر تجرارب   شناسر روانمعنروی و مرذهبی   های     و زمینهها   آگاهی از تأثیر متقابل باور

 .روانشاسیهای   ماهیت فراینددر بارة ها، ادراکات و فرضیاتشان  بالینی، گرایش

 

 شدان ةدر حیط: 

o     اطالع از وجود انواع مختلف معنویت و اعتقادات مذهبی، و توانمنردی بحرث پیرامرون

 ؛نیز اهمیت برای مراجعااارتباطات و تجارب ح ،معنوی و مذهبیهای   باور

o ؛توصیف تداخالت معنوی و مذهبی بر سالمت 

o ن کره  ادینری و معنروی در مراجعر   هرای    اساس براور  شناخت احتمال وجود تجربیات بر

 ؛پسیکوپاتولوژی دشوار استهای     از نشانهها  آن راقافت

o مذهبی و معنروی در طرول عمرر شرکل     های   تشخیص اینکه باورها، تجربیات، و رفتار

 کنند؛ می گرفته و تغییر

o اساس تحقیقات علمی موجرب   آگاهی از منابع داخلی و خارجی معنوی یا مذهبی که بر

 ؛شوند می ز اختالالت روانییا بهبودی ا  احساس نشاط و شادابی روانی

o تأثیرگذاری منفری برر   توان معنوی و مذهبی که های   شناخت از باورها، تجارب و رفتار

 ؛دارند  سالمت روان

o در زمان  معنوی و مذهبی کههای     تشخیص موضوعات قانونی و اخالقی مرتبط با جنبه

 .شودغفلت ها از آنمحتمل است ای  انجام وظیفه حرفه

 

 0ها هارتم ةدر حیط: 

o هرای      ن دارای زمینره ابررای مراجعر    درمانی مؤثر و دلسوزانه توانمندی هدایت روان

 ؛مختلف معنوی و مذهبی، وابستگی، و درجات مختلف ابتال

o    تجرارب،   ،مرذهبی / معنروی   ةشر  حال استاندارد معنوی شرامل پرسرش از زمینر

                                                                                                                                        
1. Psychological well-being 

2. Psychological health 

3. Skills 

4. Empathic and effective psychotherapy 
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 ؛و باورهاها   رفتارها، گرایش

o و دسترسی به نقاط قوت و منابع معنوی و مذهبی  اودوکن برای کناکمک به مراجع

 ؛خود

o      ةتوانمندی تشخیص و گزار  و پیگیرری مشرکالت معنروی و مرذهبی در تجربر 

 ؛بالینی و ارجاع در صورت لزوم

o  ةدر زمینر ای  حرفره هرای    و تحقیقات و پیشررفت ها    آموزه ةحفظ روزآمدی در زمین 

  .معنویت و سالمت

o معنویت و سالمت و مشراوره   ةخود در حیطهای   نمندیو تواها   تشخیص محدودیت

ن بره  ابیشتر و ارجاع مناسب مراجع ةنظران دیگر و آموز  و کسب تجرب با صاحب

  .تر همکاران و مراکز ورزیده

 

پزشاکی   ةپرشاکی از دور  ةعلاوم پایا   ةمصادیق سالمت معنوی برای تلفیق در برنام
 عمومی
الزم بررای  هرای      سازی است که دانشجویان برای کسب آمادگی مقطع سرنوشت ،پزشکی ةعلوم پای ةدور

گیررد و   مری  مهرم شرکل   ةنوعی در این دور هشخصیت علمی ب. نمایند می بالینی طیهای     ورود به عرصه

مغتنمی برای آشناسازی های   در نظام جاری آموز  پزشکی موقعیت. شود تدریج انتخاب می همسیر آینده ب

مدار به  گرا و ارز  ارزشی و انسانی و رویکرد معنویتهای     عنوی سالمت و تعلیم آموزهدانشجویان با بعد م

در زیر عناوین برخی از دروسی که در دوره علوم پایه . ای، وجود دارد ن حرفهان و مراجعابیماران و مخاطب

سالمت معنوی، شوند ذکر و توصیف مصداقی کوتاهی در ارتباط موضوع منتخب با مقوله  پزشکی ارائه می

 :دنبال خواهد آمد هب

 

 مراسم ورود و معارفه اولیه: 

o شود مراکز آموزشی برگزار می ةسنه در همحعنوان یک سنت   هاین مراسم تقریباً ب .

معموالً از جایگراه  . گذار است ن معموالً بیادماندنی و تأثیرو مسئوالاستادان سخنان 

دوسرتانه،    خردمات انسران  هرای    تانسانی و واالی حرفه طب، مفید بودن آن، فرصر 

 میران   همتنروع دیگرر سرخن بر    های     و مقولهای  اخالقیات و معنویات و آداب حرفه

ریرزی و تنظریم محتروا و چرارچوب      این مراسم باید نهادینه شود و با برنامه. آید می

تعریف سرالمت و بعرد   . ه شودئاراای  ساختارمند و یک دوره زمانی قریب یک هفته

 . برای نخستین بار در این فرصت قابل طر  است معنوی آن
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 درس فیزیولوژی: 

o از توحید و روشی ای  فیزیولوژی که در طب سنتی به وظایف االعضاء تعبیر شده، شاخه

ترین مخلروق   برای ادراک نظام خلقت، از طریق شناخت و تدبر در ظرایف خلقت کامل

ه جذاب و پرهیجان صحبت از هماهنگ در این دور. شود می محسوب (الخالقین احسن)

معنویت و تلفیق مصادیقی از سالمت معنروی، در مرتن محتروای تجربری و توصریفی      

اهلل  تفررازی از سرخنان آیر   . داف آموزشی هماهنگ استهدروس مختلف مفید و با ا

 :باشد می بخش این حیطه مصبا  یزدی زینت

تعردد از طررق   کره بره سرندهای م    « من عر  نفسه فقا عر  ربه»روایت ....... 

بین خودشناسی و خداشناسی اسرت و   ةشیعه و سنی نقل شده است نیز مؤید مالزم

قتری خرود را   و . البته عکس آن نیز صادق اسرت؛  

شناسید و وقتی خدا را فرامو  کنید، خودتان را هرم فرامرو      بشناسید، خدا را می

 . ....ید کن می

 . با مضامین معنوی قابل احصاء استای  وس فیزیولوژی عناوین و محتوای گستردهدر در

 

 (:3 ) شناسی دروس آناتومی و جنین 

o عینری و شرهودی اسرت   بره طرور    ی با عجایب خلقت انسران یدرس آناتومی نیز آشنا .

آموز و مشحون از اشارات  عبرتای  آناتومی در تمدن ایران و اسالم، تاریخچه ةتاریخچ

در معارف اسرالمی خودشناسری مقدمره و الزمره خداشناسری      . و روحانی است معنوی

شرمندان اسرالمی جایگراهی    علم تشریح نیز به همین اعتبار نزد دان. است دانسته شده

طیف وسریعی از کشرفیات و   . ندکرد می و برای ترویج و پیشرفت آن تال  واال داشت

بسریاری از فقهرا، علمرا و    . ستعلمی این حوزه مرهون تمدن اسالمی اهای   آورد دست

 خداشناسری  ةمتکلمین دانستن علم تشریح و اهتمرام در یرادگیری آن را الزم و مقدمر   

جاری آموز  آناتومی و در مقدمات، و بخش نظری دروس زیرر   ةدر برنام. دانستند می

 : شود پیشنهاد می

 ؛آناتومی در بین مسلمانان ةبا تاریخچ ییآشنا  

 ؛تشریح بدن انسان: سینا ون ابنبا فصل اول قان ییآشنا 

                                                                                                                                        
 . 588 درر ولکلم، ص غرر ولحکم م. 1
 .19 آیه حشر، ةقرآن مجکا، سور .2
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 های     ف و شگفتییاشارات معنوی و خداشناسی با الهام و اندیشه در ظرا

 ؛آفرینش انسان

 نهایت در خلقت انسان تفکر در انسجام و نظم بی: شناسی جنین. 

 

 دروس معارف اسالمی (  ): 

برازنگری دروس  . ددار ارتبراط برا سرالمت معنروی     به طرور مسرتقیم  معارف  ،دروس عمومیدر بین 

 :شر  زیر است هبعضی از عناوین پیشنهادی ب. گشا است اختیاری معارف در این راستا بسیار راه

o ؛مفهوم و ابعاد سالمت در معارف اسالمی 

o  ؛«»(: ص)تحلیل و تفسیر سخن نورانی پیامبر گرامی اسالم 

o  ؛«وجوب طلب العلم»تحلیل اصل اسالمی 

o  ؛«تحصیل علم طبیی وجوب کفا»اسالمی تحلیل اصل 

o  نورانی  ةتحلیل و تفسیر آی»معنوی حفظ حیات و احیای نفوس انسانی های   ارز

 ؛«قرآن مجید

o قواعد معنوی و احکام ناظر بر حرفه طب 

رگیری از فرهنگ غنی و پویرای اسرالم   هطیف وسیعی ازموضوعات مرتبط با سالمت و معنویت، با ب

ویژه علوم پزشکی خواهد بود و مرهرون   ،مودن در محتوای دروس معارف اسالمیقابل بررسی و منظور ن

 .رود می شمار هگذاران این بخش مهم از دوره علوم پایه پرشکی ب ریزان و سیاست تال  برنامه

 

  (00م  02)تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران: 

العه در تطور علم، اخالق و معنویرت  در تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، مط کند و کاوبررسی و 

شرر  زیرر، در راسرتای سرالمت      هدر فرصت ارائه درس دو واحدی در برنامه جاری عناوینی بر . است

 : شود می معنوی پیشنهاد

o ؛(از عناوین موجود) های درونی دنیای مدرن انحطاط معنوی و بحران 

o ؛(پیشنهادی)فرهنگ  ةفلسف 

o ؛(پیشنهادی)درخشان تمدن اسالم و ایران معنوی با الهام از پیشینه  یارتقا 

o  ؛(پیشنهادی)تحلیل معنویت در طب سنتی ایران و اسالم 

o  (پیشنهادی)حکمت و فلسفه در تاریخ طب. 

o (پیشنهادی)یم سیداسماعیل جرجانی تحلیل زندگی معنوی حک، 

o  محمد ابن زکریای رازی طب روحانیتحلیل و تعمق در کتاب. 
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  (07تا 04)اخالق پزشکی 

عناوین زیر در قالرب درس جراری اخرالق    . ق پزشکی، مترادف و ترجمان معنویت در طب استاخال

 :شود می پزشکی پیشنهاد

o  ؛مداری پزشک در روند معالجه و درمان بیماران دیننقش اخالق و 

o  ؛اخالقی و معنوی پیشگیری و درمانهای   کلیدامید و اعتماد 

o  ؛پزشکی در رشد و بالندگی خدماتنقش معنویت و اخالق 

o ؛پزشکی در خالصة الحکمه اخالق:  با اخالق پزشکی معنویت گرایی آشنا 

o اخرالق پزشرکی از دیردگاه مترون اسرالمی و      های   بنیاد: اساس اخالق پزشکی معنویت

 ؛مفاخر پزشکی ایران

o ؛شناسی بالینی در باال مراجعه به مبحث روان: شناسی روان 

o مراجعه به مباحث بهداشت در باال: بهداشت. 

 

 حسب مورد :سایر دروس علوم پایه پزشکی 

پزشکی، عناوین مستقیم یا غیر مستقیم  ةعلوم پای ةدر بسیاری از دروس و مباحث نظری و عملی دور

الزم اسرت  . اسرت بررسری  مورد انتظار از درس سالمت معنوی قابرل  های   متناسب با اهداف و توانمندی

 .کنند بازنگر می با این رویکردرا درسی های     برنامهریزان آموزشی  برنامه

 

پزشاکی   ةفیزیوپااتولوژی از دور  ةمصادیق سالمت معنوی برای تلفیق در برناماه دور 
 :(09م  08) عمومی
. تحلیلی و توجیهی و استداللی است ةنظری و توصیفی به مرحل ةانتقال از مرحل ،فیزیوپاتولوژی ةدور

گذرد و  می پزشکی ةدور ةپزشکی در برنام ةعد از علوم پایسال از ارائه دروس فیزیوپاتولوژی، ب   بیش از 

م پزشکی شیراز، ایرن دوره  اسالمی و خادمی از دانشگاه علو. است صورت نپذیرفتهدر آن بازبینی اساسی 

در . ناپرذیر اسرت   اند بازنگری در این دوره در شررایط جراری اجتنراب    را با مطالعه خود به بوته نقد کشیده

 و ذیل در این دوره برای تحلیل و شناخت معنویرت و سرالمت معنروی   های     نظیر گزارهبازنگری عناوینی 

 :عینی، ضروری و مفید است

o ؛نقش معنویت در حفظ و ارتقای سالمت 

o ؛سالمتهای   ایمان و معنویت، در پیشگیری از ابتال به امراض و تهدید 

o ؛اعتقاد به شفا و نقش آن در بهبودی و بازگشت سالمت 

o ؛آنهای   نوی بیماری و فراز و نشیبتحلیل مع 
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o ؛شناخت حاالت معنوی و روحانی بیماران 

o ؛زیربنای ژنتیکی معنویت 

o طب سنتی و مقایسه با ساختار ایمنی بدنچهارگانة های     تحلیل فیزیوپاتولوژیک مزاج 

o  تشخیص اهمیت معنویت به عنوان عاملی که بر سالمت بیمار تأثیر داشته و اهمیت معنویت

 ؛  های بشر دوستانه اقبتدر مر

o مراقبت از بیمار ر درد، رنج، ابعاد اجتماعی ، سالمت و بیماری، تداخالت متفاوت بین الهیات

 ؛  درمان ناخوشی و سالمت

o ؛  مراقبت از بیمار با رویکرد دو شیوه ادغام یافته زیستی ر روانی ر اجتماعی ر معنوی 

o ؛  ز بیمارانهای مذهبی و فرهنگی در مراقبت ا تدبیر تفاوت 

o ؛  ادغام جامع طب با فلسفه معنوی مذاهب مختلف 

 

ی و زکاارآمو )هاای آماوزش باالینی        مصادیق سالمت معنوی برای تلفیاق در برناماه  
 پزشکی عمومی ةدور( کارورزی
 ةشر  حال، معاین ةپای پزشکی عمومی، عمدتاً بالینی و بر ةکارآموزی و کارورزی از دورهای آموزشی     دوره

هرای      برنامره . بعد از درمان استوار اسرت های   یزیکی، اقدامات و مداخالت تشخیصی و درمانی و پیگیریف

این  باید. تأکید دارندها    این دورههای   تحولی بر توسعه آموز های   المللی و رویکرد بینهای     جدید، توصیه

 پزشرک در ایرن دوران شرکل   ای  شخصیت حرفه. تر شروع شود هرچه سریعتحولی های     در برنامهها    دوره

برجرای خواهرد   ای  مراحرل زنردگی حرفره   ر سرایر  بر  سازی سرنوشتتأثیر به دست آمده تجارب . گیرد می

سالمت معنوی باید متوجه این بخش های     ترین آموزه ریزان در جهت ادغام ضروری اهتمام برنامه. گذاشت

 ةو شریو ای  حرفره  ةمنابع نظری، الگروی رفتراری و سریر    عالوه بر. پزشکی عمومی باشد ةاز آموز  دور

بالینی نقش اصلی را در جهت دادن و تکامل این بخش مهم از آموز  بر عهده خواهرد  استادان تدریس 

نترایج بسریار ارزشرمندی را در     ،پرشرکی عمرومی   ةکیفی با موضوع معنویت در دور ،یک مطالعه.  داشت

                                                                                                                                        
1. Realize the importance of spirituality as a factor that can impact patient's health and importance 

of spirituality in humanization of patient’s care.  

2. The different interrelationships between Theology, Health and Diseases, patient care, pain, 

suffering, community treatment, illness and health. 

3. patients’ management according to the integrative bio-psycho-socio-spiritual integrative model. 

4. Dealing with cultural and religious pluralism, while managing patients. 

5. Comprehensively integrate medicine with spiritual philosophy knowledge from different 

religions. 
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برالینی  هرای      آموزشری دوره  ةنتایج این مطالعه برای استفاده در برنامر  ةخالص. (3 ) اختیار قرار داده است

 :شود می پزشکی عمومی در زیر ارائه

 

 :عیوون وروئه کییاه مروقب  مایواه نقش پرش  عمومی ب( ول 
 ؛هاا مایوا  ی م ورزیابی نکازیشیاسا  

 ؛هاا مایوا بکمار  تسهکل کییاه م تشویق کییاه ورزش 

 ؛هاا بکمار  وا میاسب با بامرتأمکن مروقب  مای 

 ؛هاا مورد توجه خود به بکمار  ها م ورزش  تحمکل نکردن بامر 

 ؛قضامت درس  ةوروئه حال  مروقب  مایوا صادقانه م خالصانه بر پای 

  ؛ی م حساسک  م تمام عکاریمذوکره مایوا با مقار، وحتروم، شککبا/مووجهه با بح 

 ؛همروه م دلسوز بکمار بودن 

  ساختارمیا م غکر 1مایوا ساختارمیاورزیابی. 

 

با گالوش فالرو دودن باله بکمالار، خاصاله در نقالاط بحرونالی مروقبال ،         ها مظای   ویفاا وین نقش

ها م ماتقاوت   وحتروم به بامر م هاا نکاز،  هاا بکمار، در کیار بکمار بودن در زمان  وعتبارسیجی بامر

 .شود مکسر می بکمار

 

 :وقب  مایوا ممیری با موونع وروئه مریآشیا( ب
  تر  وز  بروا شرمع مذوکره مایوامطمئن نبودن وحسا  : موونع مرتبط با پزش

عیوون ولغاا وعتقادوت دییی، نگرونی   تابکر م تلقی نادرس  بکمارون وز بح  مایوا به

ی با زبان م یوز نقص خلوت م خودمختارا بکمارون، تر  وز ویجاد ناروحتی، ناآشیا

قاد به وملوی  ناوشتن موووعات مایوا نسب  به سایر ورمریات ودبکات مایوا، وعت

کمبود /مایوا بر حکات بکمار، فقاون ةطبی، وعتقاد به تأیکر ناوشتن مذوکر

 ؛هاا مایوا در پزش ، نظام وعتقادا متفامت بکن پزش  م بکمار    دونستیی

 ها   نبودن فضاباآموزا، محامدی  زمانی، میاسب /فقاون آموزش: موونع مرتبط با بکمار

  ورتباط؛ ن، تاومم ناوشتنامانیا وتاق مااییه، مهارت ناوشتن مروقب

 هاا میاسب  برنامه آموزشی رسمی م روهبردنبود : وا موونع زمکیه. 

                                                                                                                                        
1. Structured spiritual assessment 
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 :با عوومل تسهکل کییاه مروقب  ممیر مایوایی آشیا( ج
  ؛هاا ورتباط ممیر رمشفروگرفتن 

 ؛وطمکیان بخشکان به بکمارون 

 ؛1مار محورهاا بک  رمش 

  ؛مووظب  بر سوو وستفاده نکردن وز موقاک 

  ؛رمش دیپلماتک  در مووردا که وعتقادوت بکمار م پزش  متفامت وس 

 ؛بیاا بکشتر دوشته باشیا پزشکان وز نظر مایوا پاا 

 ؛بکمارون، پزشکان رو مکرر ممقات کییا 

 ؛ هاا مااییه م ماومو  سازا فضا میاسب 

 ؛پزشکان م بکمارون هماهیگی فرهیگی باال بکن 

 ممقات بکمارون در بالکن یا میزل. 

 

 (42م  41) پزشکی و داروسازی آموزش دندانهای     مصادیق سالمت معنوی در دوره
سطوحی وز ها م مقاطع علوم پزشکی    در عموم رشته. بخشی وس  مکان ةسمم  مایوا ی  حوز

پزشکی  ةرشت ةها که با علوم پای   ین رشتهو ةعلوم پای ةدردمر. موووعک  دوردهاا مرتبط   آموزش

. ی دونشجویان با مفالاهکم سالمم  مایالی تالمش نمالود     یآشیا زمکیةعمومی شباه  دورد بایا در 

. ها نکز کاربرد خووها دوشال     شکی در وین رشتهزپ ةوا وز مطالب مشرمح در دمره علوم پای گزیاه

 اتوونالا مفکال   شرح زیالر نکالز مالی   ه صاصی بعممه بر موورد وشاره شاه فوق باضی وز موووعات وخت

 :باشا

 ؛علمی م مایوا جابروبن حکان، م خامات عظکم ما به عالم بشری  ةنام زناگی 

 گذور دورمسازا نوین ویرون، دونشمیا فقکالا دکتالر عبالا      آشیایی با زناگی مایوا بیکان

 ؛شفکای 

 ؛پزشکی در تمان وسممی دناون ةی با تاریخچیآشیا 

 ؛یگ وسممیدمو م شفا در فره 

 ؛هاا دهان م دناون با رمیکرد سمم  مایوا    وصمح عوومل خطر وصلی بکمارا 

 ؛پزشکی در وسمم م ویرون تاریخ دناون 

 دستوروت م رمویات وسممی در باب سمم  دهان م دناون. 

                                                                                                                                        
1. Patient-centered approach 
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دکتارا و  / ای ی حرفاه اهای دکتر    های دوره    نامه ابعاد پژوهشی سالمت معنوی، در پایان
 ناسی ارشدکارش

. وا پویاس  که بالیاگی آن مرهالون تحقکقالات وسال     سمم  مایوا در آموزش پزشکی، عرصه

 (:40) دهاا زیر رو دور  تحقکقات در وین عرصه میژگی

  ؛وس  1وز نوع تحقکقات در نظام سمم 

 ؛وس  2وز سیخ تحقکقات ککفی 

 ؛وس  0بخشی وز جیس تحقکقات مکان 

  ؛وس  5م بالکیی( 4م پایه علوم ونسانی)دوروا وبااد نظرا 

 وس  4در ردی  تحقکقات در آموزش پزشکی. 

هالاا      هاا مقالاطع م دمره     نامه ترین روهکار توساه وین نوع تحقکقات، وروئه آن در پایان میاسب

 (:40)شرح زیر وس   وز موووعات بروا وین تحقکقات بهفهرستی . ربط وس  آموزشی  ا

 ؛یواشیاسی تحقکقات سمم  ما موووع 

  ؛بیاا تحقکقات سمم  مایوا وملوی 

 ؛ودغام سمم  مایوا در نظام آموزش پزشکی 

 ؛خامات سمم  ةودغام سمم  مایوا در نظام وروئ 

 ؛نگرا نگرا، جاماه نگرا، جامع کل 

 ؛ها م چالش ، مبانی، موونعسمم  مایوا، مفاهکم 

  ؛(44)مبانی عرفانی سمم  مایوا 

 هالاا مالازلو      یاگاه وسمم م تیاظر آن با سلسله مروتالب ونگکالزه  هاا مایوا وز د  نظریه نکاز 

 ؛(45)

 ؛هاا سمم  مایوا    پرسشیامه ةمطالاه در حکط 

 ؛مطالاه در باب شفا م دمو 

 ؛(نقش سمم  مایوا بر بهاوش  رمونی ونسان)سمم  مایوا با سمم  رمون  ةروبط 

 ؛(فایی م هوش مایوا در محکط کارمایوی ، خودشکو)ها    ها م چالش   دیاگاه: هوش مایوا 

                                                                                                                                        
1. Health System Research (HSR) 

2. Qualitative Research 

3. Inter-disciplinary Research 

4. Basic Sciences Research 

5. Clinical Research 

6. Medical Education Research 
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 بالا سالمم    ...( رمزه  ،دعالا م نکالایش   ،نمالاز )روبطه بالکن ونجالام میاسال  مالذهبی      ةمطالا

 ؛وجتماعی م مایوام رمونی  ،جسمانی

 ؛هاا سمم  مایوا    شاخصیی شیاسا 

 ؛هاا سیی مختل   ها م گرمه   هاا مایوا در بکمارا  بررسی نکاز 

  ؛تسککییکاربرد سمم  مایوا در طب 

  مقایساله هالوش   )سالوو مصالر  مالوود     نظارت بالر کاربرد سمم  مایوا در ترک وعتکاد م

 ؛...(م  مایوا م سمم  رمون در وفرود ماتاد م غکرماتاد

  ؛هاا مذهبی بکمارون بسترا م موونع آن    مروقب 

 ؛هاا مایوا م ککفک  زناگی  بامر 

 ؛مایری  آموزش پزشکی با رمیکرد مایوا 

  ؛سمم  با رمیکرد مایوامایری  نظام 

 هاا مایوا دونشجویان علوم پزشکی  بررسی نکاز، 

 م سایر وبااد سمم  مایوا در آمالوزش م   نگرش پرستارون به مایوی  م مروقب  مایوا

 .خامات پرستارا

 

 20در  یالل باله   . یالابی وسال    وا با مروجاه به مطالاات م ونتشاروت قابل دسال   گسترده فهرس 

 :شود ته وز میابع ماتبر وشاره میموووع میتخب، برگرف

1. Spirituality and Health Research: Methods, Measurements, Statistics, and Resources. 

2. The role of spirituality in health care. 

3. Spirituality and Healing. 

4. Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. 

5. Conceptualizing spirituality for medical research and health service provision. 

6. Levels of spirituality and religious beliefs and behavior.  

7. Association between religious involvement and multiple indicators of health. 

8. Measuring spirituality as distinct from religion. 

9. What Role Do Religion and Spirituality Play In Mental Health? 

10. Spirituality and stress relief. 

11. Measuring Multiple Dimensions of Religion and Spirituality for Health Research. 

12. Nursing Research on Spirituality and Religiosity. 

13. Religiosity, Spirituality, and Substance Abuse 

14. Spirituality and ageing: implications for the care and support of older people. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTl8nrl-TNAhXLFywKHeCBDd04ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apa.org%2Fnews%2Fpress%2Freleases%2F2013%2F03%2Freligion-spirituality.aspx&usg=AFQjCNGHuc5EtP041oMXVzfacZFZzJrHrw&sig2=-YA_e8B1830AOb3N-KtXCw&bvm=bv.126130881,d.bGg
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15. Spiritual Health: Its ature and Place in the medical education Curriculum. 

16. The Relationship between Spirituality and the Health of  Students. 

17. Spirituality in Cancer Care. 

18. Spirituality, Health and Coping: Aspects of Well-Being. 

19. Religious Involvement and Spirtualty in Terminally ill Patents. 

20. Many other issues. 

 

 خصصی بالینی های آموزشی ت    تجارب مستند از سالمت معنوی در دوره
هاا مایوا م مذهبی بر نتایج سمم    هاا آموزشی غربی نشان دوده وس  که بامر  مطالاات نظام

نشان دوده وس  که  1بالکییتصادفی هاا کیترل شاه م     ییزماآکار(.44)بکمارون تأیکر مثب  دورد 

ی موجالب وحسالا    ولامج م در مروحل پایانی زنالاگ  ماوخمت مایوا در بکمارون وفسرده م صاب

 (.47)شود  بهبودا م کاهش عود می

 

 های آموزش دستیاری تخصصی بالینی    سالمت معنوی در برنامه ةجایگاه بایست
نخسالتکن م برتالرین جایگالاه آمالوزش تاالالکم      هاا آموزشی تربک  دستکار تخصصی بالالکیی      دمره

اییه م مروقب  م ماوموا بکمارون ما ةها بر پای   وسا  آموزش در وین دمره. .سمم  مایوا رو دورد

پزشکی، ونکولوژا، م طالب تسالککیی،    ها نظکر کودکان، زنان م زویمان، رمون   در باضی رشته. وس 

هاا آموزشالی      شایسته وس  بازنگرا برنامه. ترناتر م کاربرد هاا آن عکیی    سمم  مایوا م آموزه

در . مم  مایوا در طول دمره صورت پذیردهاا تخصصی بالکیی با رمیکرد ودغام س    عموم رشته

بایهی وس  که عیالامین  . شود زیر میتخبی وز عیامین با ولهام وز مطالاات ونجام شاه پکشیهاد می

ریزا آموزشی همان رشته قابالل وحصالاو    مسئولکن برنامه به دس عمومی م وختصاصی هر رشته 

 (.48)خووها بود 

  ؛2بکیی مایوا م جهان تااری  م مفاهکم مایوی ، سمم ، سمم 

 ؛ها وعتقاد م بامر دورنا م تقوی  آنها  آن آگاهی م بازنگرا دستکارون وز مایویاتی که به 

 دسالتکارون باله آن تالالق     ةهاا فرهیگالی جاماال    شیاخ  بهتر م یادآمرا فرهیگ م ورزش

 ؛دورنا

 ه م هالاا وخمقالی م فرهیگالی کاله جاماال         شامل جیبه 0گرا وا روبطه بکن مایوی  م حرفه

                                                                                                                                        
1. Randomized clinical controlled trials 

2. Worldview 

3. Professionalism 

https://books.google.com/books?id=T-6yitu9dugC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=research+on+spiritual+health&source=bl&ots=IQWJtlErsL&sig=S401PEBX_gvdG55DcoHUMjjJd4Q&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj97vLmmuTNAhUI3CwKHZNmBSQ4MhDoAQhOMAc
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هالا م تااروالات در ویالن      حسا  هستیا م چگالونگی حالل تضالاد   ها  آن بکمارون نسب  به

 ؛ها حکطه

   ؛2م چگونگی مووجهه صحکح با بکمارون دشوور 1فشارهاا رمحیمایری 

   ؛بکمارونوز وعتبار، ورمرت م وهمک  ودغام مایوی  در ورزیابی م مروقب 

 ؛ویشان بستگانبکمارون م  0ورزیابی مایوا 

 شامل تاریخچه تکالوین مایویال ، بامرهالا، خاوشیاسالی، تجالارب      4بی عمکق مایواورزیا ،

 ؛مایوا م وجتماعی

 ؛ها گکرا م کاربرد آن سمم ، شکل 5شیاختی م مایوا وبااد زیستی، وجتماعی، رمون 

 ؛هاا بالکیی  ها م آدوب م رسوم مذهبی بر رمنا م نتکجه مروقب   تأیکر بامر 

 ؛رمحانکون/ن مذهبیامروقب / نخامات شاغم چگونگی همکارا م وستفاده وز 

 هالاا    روبطه بالکن مایویال  م بالامر    4مایوا م قومکتی الها با ممحظات مذهبی    تجویز دورم

 ؛بکن نژود م قومک  با متابولکسم دورمها ةم روبط 7وجتماعی با طب جایگزین

 ؛8روبطه بکن مایوی  با درمان وعتکاد 

 ؛هاا مزمن    ه با بکماراروبطه بکن مایوی  م مووجهه م مقابل 

 ؛ی زناگییمایوی  م مروحل ونتها 

 ؛در کودکان 9مروحل تکامل مایوا 

 در کودکی م دمرون  12م عوومل خطر 11م مایوی ، عوومل حفاطتی 10شیاسی رمونی آسکب

 .بلوغ

 

                                                                                                                                        
1. Stress management 

2. Challenging patients 

3. Spiritual assessment 

4. In-depth  

5. The Bio-Psycho-Social-Spiritual  

6. Ethnicity 

7. Alternative medicine 

8. Recovery from addiction 

9. Spiritual Development 

10. Psychopathology 

11. Protective factors 

12. Risk factors 
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هاای آماوزش       ساالمت معناوی در برناماه    ةادااام شایسات   ةتحلیل ضرورت و نحاو 
 لینیشناسی با روانپزشکی و روان

پزشالکان نسالب  باله مالذهب یالا       رمون بکشالتر م همکارونش نشان دود که  1ة   ال ول  کرلکن مطالا

کالاربرد   ةدر زمکیال (. 49)نالا  و وهمکال  م وحتالروم قائالل    2مایوی ، حاوقل در ی  سالطح عملکالاتی  

ن، اپزشکان در مقایسه با سالایر متخصصال   هاا بالکیی، رمون    موووعات مذهبی م مایوا در حکطه

 .تر هستیا م روح  تر مرزیاه

هاا دستکارا رمونپزشکی رو     ، برنامه0ترمیجی به مایری  دونشگاه جرج موشکیگتن ةی  برنام

ویالن جالایزه   (. 50)یالا  ک ی م جایزه وهاوو مییونا، شیاسا که به موووع مایوی  م سمم  پردوخته

ی  گرمه مفاق م  ،مه بر وینعم. نمایا هاا نوآمر م ماتبر در وین حکطه رو ترغکب می    تامین برنامه

ها م موووعات کلکاا در زمکیه طب م مایوی  بالروا تالاریس در      پزشکان، نظریه وجماع وز رمون

 (.50)کییا  ی م وروئه مییدستکارا رمونپزشکی رو شیاسا ةدمر

 ةهاا سمم  مایوا در سطح بالالکیی، بالروا لحالاظ نمالودن در برنامال       باضی وز وبااد م محور

 :شرح زیر وس  هی رمونپزشکی بآموزشی تخصص

 ؛(50) 4هاا مایوا، نکاز محورا بکمارون  مایوی  م بامر 

  ؛ها مذهبی مورد عمقه یا تأیکرگذور بر آن/ تاامل م مذوکره با بکمارون در مورد مسائل مایوا 

 مالذهب بالر سالمم ، مووجهاله بالا بکمالارا،       / با تأیکروت مثبال  بالالقوه مایویال     یی آشیا

 ؛هاا بکمارا م درمان، دریاف  حمای ، شفاو م بازگش  سمم   رورتومکامورا، تحمل م

 ؛ها هاا موفق م توصکه به آن    با م بکارگکرا تجربکات مثب  م نمونهیی آشیا 

 ؛هاا دییی    وسا  آموزه درمان مسوو  بر 

 ؛فرهیگی م مذهبی/هاا سیتی  درمان وعتکاد با رمش 

 وسالا    پالذیر بالر   هالاا آسالکب    رمونی م گرمه پکشگکرا وز وقاوم به خودکشی در وختمالت

 .مایوا/ هاا مذهبی     آموزه

 

 های راهبردی و کاربردی     بندی و توصیه جمآ

  محور وصلی تحول در نظام جالارا آمالوزش پزشالکی الزم     م مایوی ، باا چهارم سمم
                                                                                                                                        
1. Farr A. Curlin  

2. At a functional Level 

3. The John Templeton Spirituality and Medicine Award Program administered by George 

Washington University 

4. A core patient need 
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ورون، محققالان،  ذهالاا دییالی م فرهیگالی مالورد وهتمالام سکاسالتگ        وس  بالا رعایال  ورزش  

  ؛ریزون، مایرون، مارسان م دونشجویان علوم پزشکی قرور گکرد برنامه

   هالاا دونالش، نگالرش م        وهاو  ودغام آموزش مایوا در نظام آموزش پزشالکی در حکطاله

 ؛عملکرد، در وین مطالاه تبککن م پکشیهاد شاه وس 

 بل هاا مورد ونتظار وز دونشجویان م دونش آموختگان با گکرا وز مروجع ماتبر م قا  مهارت

   ؛وحصاو در نظام آموزش پزشکی وروئه شاه وس 

 ها م مقاطع آموزش پزشکی در مطالاه حاور    هاا سمم  مایوا به تفکک  رشته    آموزه

 ؛ی م وروئه شاه وس یشیاسا

  ؛مشخصات تحقکقات م عیامین پکشیهادا بروا مطالاات وین حکطه وروئه شاه وس 

 ا مختل  آموزشی، سطوح م مقالاطع م عیالامین   ها  هاا مختل  آموزش بروا ها     شکوه

 ؛تیاسب در مطالاه حاور پکشیهاد شاه وس ه وختصاصی ب

 هاا ورزیابی برحسب وهاو  م محتووا آموزشالی، حسالب مالورد در مالتن وشالاره        به رمش

 ؛شاه وس 

 ی یتر بروا روهکابی وجرو تر م وختصاصی توونا محور مطالاات بکشتر م جامع وین مطالاه می

 ؛تی ودغام آموزش سمم  مایوا در نظام آموزش پزشکی  قرور گکردم عملکا
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 فصل دهم

 های سالمت معنوی مراقبت
 
 
 ای در نظام سالمت اهمیت سالمت معنوی با مراقبت معنوی حرفه. 1

 مقدمه

 .هستتند  يمعنتو  و ياجتمتا   ،يروانت  ،يستت يز يها موجودات نسانشمندان، امروزه معتقدند اياند

ن يتي تع راهتا   آن يزنتد  ستک    بتا ررهنتخ صتاو صتود،     يجوامع انسانکه ( 9831 ،ياصفهان)

ر يمردم جامعته تت     ياجتما  يها يازمنديبر نظام ن ررهنخ جوامع  (9831، يمحسن). دنکن يم

، يمتار يبر مفهوم سالمت و ب در جوامع يراحش ررهنگ يها تفاوت. (9831،روزمنديپ)  ذارد يم

متو ر   يمتار يمار بته ب يالعمل ب و  کس يماريب يولوژيشناصت ات انتخاب نحوة درمان و مراقکت،

و  .(9111، کوکرهتام )دهتد   يمت  يمفهوم اجتما  يماريو به سالمت و ب( 9831 ،يمحسن) تاس

 شکروشو صاکپور،)کنند  يم قلمداد يرا ضروريدرمان - يدر ارائه صدمات بهداشت ينگر جامعهلذا 

9831). 

 و ررهنتخ  جامعته،  هر ا تقادات و ها ارزش نگر، شناصت جهت ارائه صدمات جامعه ،نيهمچن

اقتدامات   معتقدنتد کته ارائته    و .(9113، تيفي ر) دانند يم يمردم را ضرور يها يزمنداين  نظام

 يدانتش و اهتداع  ملکترد   رش يان، ستک  پتذ  متار يبان و يمددجو يبا باورهاهماهنخ  يدرمان

جاد کند يرا ا يتر بخش تيج رضايتواند نتا يم که ، ردد يم شانيو روش مراقکت از طرع ادرمان 

ررهنتخ   يدارا جوامتع  يبرا يماريب از سالمت و نگر جامعه فيارائه تعرن يرابناب .(9131، يتوم)
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 . است يضرور ينيد

نگر دکارت که از قرن هفدهم، انسان را واجتد جستم و    د يد اه تجريگر شکست دياز طرع د

د، و يتوان به شتناصت کتل رست    ي  کل مي يکرد و ابراز داشت که با شناصت اجزا يذهن معرر

ول درمان ئرا کامالً جدا از آن و مس يذهن بشر و پزشک يها يماريتکفل درمان برا م يروانپزشک

در ارائته   ينگتر  کترد کتل  يرود اه کوانتوم، يد يدانست، سک  شد تا بر مکنا يجسم يها يماريب

 يبه تمام ابعتاد وجتود  د يکه صدمات مذکور با يمطرح  ردد به نحو يدرمان و يصدمات بهداشت

، ينگتر  د اه کتل يت چراکته در د  .پردازدب (يمعنو و ياجتما  ،يروان ،يستيز)او  يازهاين انسان و

ن ابعاد بتا هتم   يل شده که اي  تشکيقابل تفک ريغ يکپارچه بوده از ابعاد وجودي  کل يانسان 

 .(1292،جورج)ست ياجزاء ن ي ملکرد کل، حاصل جمع جکر هستند و يدر حال تعامل دائم

در جهان  ي لم يها  نظريهو  يرلسف يها د اهيد  از ي  است که کدامن يا يرسش اساساما پ

را بتا تمتام   انسان  ،طور کامل هب و يدرست د بهنکه بتوان رند،دار برصو ينگر و کل تيجامع ناناز چ

 يبترا  ازهتا و مشتکالتش شتناصته و   يوتمتام ن ( ي، معنتو ياجتما  ،ي، روانيستيز) يابعاد وجود

 انستان و  يبعتد وجتود  تترين   مهتم تواند  يم د اهيکدام د د؟نراه حل ارائه کنمراقکت او  درمان و

او  يو ستالمت معنتو   يروح يازهاين يشناصته برا ،  استياز  الم غ يکه روح ملکوترا جهان 

 يمراقکتت در جهتان بتا مکتان     درمتان و  يهتا  الگتو   از ي کدام اينکه دستورالعمل صادر کند؟ و 

توانسته بته شتناصت    دارد؟ و يهماهنگ يمياهان ابريروان اديپ يو معنو ينيد يباورها و يرلسف

جهتان ستکو ر کته بته روح و  تالم       ي لم يا دستاوردهايآر آن بر جسم توجه کند؟ يتا  روح و

ان يت روان اديت ران و پيت متردم مستلمان ا   يتوانتد بترا   يمت  نتدارد،  باور ات پس از مرگي  و حيغ

  .(9811، ياسدزند)باشد؟ داشته نا کار برد يجهان   يميابراه

انسان موجودي است واجد روح ملکتوتي از  تالم   اسالم،  يد اه رلسفيدر داينکه با توجه به 

 ين را دارد و ابعتاد وجتود  ين صدا شدن در زميجانش فه ويغي  و اشرع مخلوقات که امکان صل

تتا ير را در زنتد ي، ستالمت و    و او  الوه بر جسم و ذهن، شامل روح است که بيشتترين ستهم   

يعنتي   9تواند انسان را بتا قتدرت برتتر    يد، و داراي اصالت و حيات جاودان است؛ مبيماري او دار

حضرت حق مرتکط ساصته و اين کوچ  را در ارتکاط با آن بسيار بزرگ رحمتان و رحتيم قترار    

 ،شناستا  ،هيت جتوهر روحان  ه ويربان ةفيروح لط»: معتقدند يعين شامفسر (.9831،ياسدزند)دهد 

 ،اضتطراب  ، تتر  و يشتاد  چون غم و يو محل  واطف و احساسات يف الهيمورد تکل ،دانا، توانا

  يدستتت ) اوستتت ي قتتاب بتترا استتت کتته  تتواب و يف الهتتيتتمتتورد تکل... ت ويتترامتتش وامنآ

                                                                                                                                        
1. Super Power 
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ر  والم يتواند با سا يم عتيارتن از  الم ناسوت طکي ي اهآو  الوه بر شناصت و ( 9811،يرازيش

 طتا کنتد   ( تعقتل )شتناصت   انسان قدرت تفکر ود و به شومرتکط (  هوت جکروت و ملکوت و)

ن يت ا است به توانسته يمراقکت معنوالگوي کدام :ن است کهيسوال ا (.9811، همکاران و يقانع)
 د؟کنانسان توجه ( يمعنو)يروح يازهايانسان و ن يبعد مهم وجود

 بته  يمعنتو  يازهتا يناز آن استت کته    يحاک ايقو ريدر دهه اص قاتيتحقا رچه صوشکختانه 

متورد توجته صتاو     .بخشتد  يمت  يريناپذ و نشاط وصف رويآرامش، ن مارانيکه به ب يازي نوان ن

در متذه    ريشته مراقکت که قکتل از رنستانس    درمان و .(9831،ککختين)پردازان است  هينظر

، از جملته  رويکردهاي روانشناصتي و ها  نظريه لمي و انوا ي از هاي  توسط پارادايممجددا داشت 

در  يکتتور ررانکتل، انستان را موجتود    ين کته در آن دکتتر و  يو يدرمان ت  سوم رواند اه مکيد

تحتت تت  ير قترار     ر،يت اص ةدر هتزار ( 9831ررانکل،)ف کرد يتعر يزند  يبرا ييمعنا يجستجو

 يارتقتا  و يمتار يدر بهکتود ب  وامل معنتوي  ر يتا اين  وامل سک  توجه به معنويت و و  ، ررته

معنويت بعتد   ايکه امروزه در تمام دن يبه نحو .(12221، يمکشر) دان  شتهسطح سالمت ارراد 

 يجاد سک  زنتد  يد با اتوان يم ها انسان يمعنو يباورها .است نگر کل مراقکت درمان ومهمي از 

 يتکامل صتود را طت     دوران رشد ويولوژيزيرات رييکه ت  يانيسالمت مددجو يسالم به  ارتقا

با کتاهش و ممانعتت از    يمقدمات يريشگيهستند، در سطح پ مالس يبه لحاظ جسمان کنند و يم

ستالمت   يابيبه باز يريشگير سطوح پين در سايکم  کنند و همچن يماريجاد  وامل صطر بيا

 مسا دت کننتد کنند،  هاي حاد، مزمن و شديد جسمي يا  اطفي را تجربه مي اررادي که بيماري

درمتان   ةدربار يقاتيدر مراکز تحقمطالعات کمي  اين با وجود متاسفانه واما ( 9814 ،ياسدزند)
  .(1292،يشر م ) استمراقکت معنوي موجود  و

بتر تمتام   کته  هاستت   نف  وجود انسانيت جزء  يکه معنومشخص است قت ين حقياامروز 

 ريگران تتا  يط و دي، تعامالت انسان با محيبر سطوح ررتار انسان از تولد تا مرگ و يابعاد وجود

توجته مراقکتتي صتحيح بته     درمتان و  در نظر  ررتن معنويتت بتراي    و (1221ارکو،ت) ذارد  يم

مراقکتت   ،که سعي دارد مراقکت جتامع را ارائته نمايتد   نظامي که در هر  چنان .مددجو  زم است

 نکته در يبتا وجتود ا   و (9114،ومنيت ن)معنوي ي  بخش ضروري و حياتي مراقکت دهنده است 

ص پرستتاري  يانجمن تشتخ  يبند در طکقه «يمعنو  ستريد»تشخيص پرستاري  ،9133سال 

ايتا ت متحتده    دردر حتال حاضتر    و( 9111 تول،يکتارپن )مريکاي شمالي پذيررته شده استت  ا

در جوامع متعدد، مفهوم پرستار کليسايي در حال اجراست و اين پرستاران بتا احتترام و    ،مريکاا

ويت ي  بعتد کليتدي بتراي ستالمت و     کنند که معن تاکيد مي ، ذارند توجهي که به کل ررد مي

هتاي معنتوي را رتراهم     پرستاراني که مراقکتت پزشکان و اما هنوز ( 1221 ،نيچ) ،بهکودي است
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کنند و برصتي   آن را  کت نميها  آن ةدر اقليت هستند و هم ،نمايند کنند و از آن حمايت مي مي

ران و رراه رردي آنتان اطتالو و   هاي معنوي براي مراقکت بيما از رعاليتاصال  يدرمانکارکنان از 

  .(1224ش،يکاوند)آ اهي ندارند 

پرستتاران در  متل چنتدان بته     % 42شتتر از  يدهدکته ب  يج مطالعات مختلتف نشتان مت   ينتا

 زم را در  ييمهتارت و توانتا   کننتد،  يورزند و احسا  م نمي ماران اهتماميب يمعنو يها مراقکت

 ديت وجود انسان تاک يبه بعد معنو يپرستارو  يشکپزاغل  در متون . اند طه کس  نکردهين حيا

نکه ارائه دهنتد ان  يا ايوجود ندارد  ينه مطال   لمين زميدر ا يکار ةکه به انداز چرا. شود نمي
 .(9833 ،يمظاهر)ستند ي  موجود برتر معتقد نيا يبه صدا صودشان  ،مراقکت

 شتتامل معنويتت را  ةپرستتاران بته مستئل   نکتردن  ل توجته  يت د ( 9111) پتولن و همکتاران  

 ،يزمتان هاي  محدوديت ،ر  قايد شخصي بر بيماريتر  از تا  ،آ اهي معنوي پايين پرستاران صود

 يازهتا ين نييتع يسخت ياردلي .دانند يم در زمينه مداصالت مربوط به معنويت آموزشکمکود و 

نان به صحت ياطم ،ن درجييتع ، وها ن مراقکتين ررد مسئول ارائه دهنده اييتع ،مارانيب يمعنو

  .(1224 ،والوتز) داند يم يمراقکت معنو يياجرا يها را چالش يدقت مداصالت معنو و

سالمتي تنها به مراقکت جستماني  هاي  مدرن مراقکتهاي  دستگاهماران يب نيمتاسفانه در بال

 اي است که مکرراً ناديده  ررته شتده و يتا در برصتي    حيطه ،مراقکت معنوي ةحيط توجه دارد و

ا رچته پترداصتن بته نيازهتاي      .(1221 جتا، يماک)شود  کشورها به ي  رهکر مذهکي تفويض مي

نگتر   نگر شناصته شده و در منابع، مراقکت جامع و کل معنوي به  نوان جزء ضروري مراقکت کل

شتدت   همراقکتت بت  ( 1221 ،ياستام  انيت نارا)به  نوان مراقکت جسم، ذهن و روح توصيف شتده  

ژي  است و از اين رو ايده مراقکت معنوي سک  احستا  نتاراحتي برصتي از    محور و ريزيولو رن

 .دشو پرستاران ميپزشکان و 

و در  ردربطتي نتدا  ها  آن کنند که موضو ات معنوي به رکر ميدرمان  م بهداشت ويت يا ضا

ارتراد وارد سيستتم مراقکتت بهداشتتي      يکته وقتت   يدر حتال  ، يرد کار روحانيون قرار مي ةحيط

لتتون در  يهتحقيتق   .(1221 تارکو،) شان را نيز با صود به همراه دارند باورهاي معنوي ،دشون مي

نگتر بتودن و ارائته مراقکتت      در کتل  يستع  يچند صدمات پرستتار  نشان داد که هر 1221سال 

متار و  يب يتيبتا نارضتا  شتوند   مي يابيارزدقيق ارائه شده  يها مراقکت يوقت يجانکه دارند، ول همه

از پرستتاران و پزشتکان    زم استت   ،نيبنتابرا . شتويم  يمت  آنان مواجه يمعنو يهاازين يرراموش

چراکته  . نتد ي زم را کس  نما يآ اه، ها در بخش يماران بستريت و نقش آن در آرامش بيمعنو

ررايند  وماران يقطعاً به ب ،کنند يپوش چشم يماران و ارتکاط آن با سالمتيدر ب يا ر از بعد معنو

  .(1221 ،ماک)صواهند زد  يريناپذ صدمات جکرانت مراقک درمان و
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ارائته   متاران و يب يمعنتو  يازهايشناصت ن يکه صود در پ يدرمان کارکنانآن دسته از  يبرا

داننتد تتا    يمت  يضترور  را نگتر  کلت جهت ارائه مراقکت يمعنو آموزش هستند و يمراقکت معنو

مت ستفانه   .(1228 آنتدروو، )ه باشتند  متاران داشتت  يب يمعنو يازهايدر ررع ن يبتوانند نقش رعال

د يت تاک يمعنتو  يازهايماران نسکت به نيب يو روان يجسم يازهايبر ن ،يمرجع درسشتر کت  يب

 يهتا  در متورد مراقکتت   يکتار  يآموزشت  يراقد محتتوا  ي لمو متون  .(1292 ،يشر م )دارند 

 وجتود نتدارد   يچنتدان  يمطالت   لمت   يو در مورد بعد معنتو ( 9113 مو ،يآنون) است يمعنو

 يمعنو يساز حسا  ةبه نام نحو يواحد درس يتنها اقدام صورت  ررته، طراح( 9831 ،يهمت)

 .(1221، سارا، 1221، پل)است  يان به مراقکت معنويدانشجو

بتر   متمرکتز  ،مراقکتت  درمان و دهند که مي آموزش ي،زشکپ لوم هاي  دانشکده ةا رچه هم

معمتو ً در حتداقل   ، اما محتواي مراقکتت معنتوي  ، ي استاجتما ي و معنو، رواني، زيستيابعاد 

اجتما ي با بيان  - نوان بخشي از مراقکت رواني  اغل  مراقکت معنوي در متون به. شود ارائه مي

ا در قالت   يت  و( 9831 ککختت، ين) شتود  ماران مطرح مييب يد معنويتوجه به  قار ينظاي  جمله

 (.9814 ،ياسدزند) شود ميتوجه به آن  ينيکتس ط  مکمل و يدرمان يها استفاده از روش

 ي  از واحتدها يت چ يز در هت يت نران يپرستاران اپزشکان و   يالت آکادميمتاسفانه در تحص

ده يت ن مهم ناديا ماران پرداصته نشده وياز ب يضرورت مراقکت معنو اه به  و يبه چگونگ يدرس

رنتده مفهتوم مراقکتت    يبر  درران، کته  يت در ا يمراقکتت معنتو   آمتوزش ررايند  .شود يانگاشته م

استت، کته غالکتاً در     يو پنهان در تعامالت اجتما مند  غير نظاما، يپو ينديمحور است، ررا ماريب

از  يريان، و بتا الگوپتذ  يدانشجو ي، ررهنگيمعنو ت  يمذهک يها ر اندوصتهيتحت ت   ،ني رصه بال

 يزيت ر ، بدون برنامهيآموزشکم ر جو حايان و تحت ت  يان، اطراريمرب /دان اتت اسيررتار و شخص

از طترع   يرستم  ريت غ يرياد يت و  ينيبتال  يريلگوپتذ ا. رديت   يشتکل مت   يرستم  ريطور غ  هو ب

صداپسندانه که تعامالت  يو معنو ينش ارراد محکوب، متصف به صفات اصالقيان، با  زيدانشجو

 .(9811 ،يحسنخان ،يمحمد زاده،يول ،يتذکر) ردي  يدارند، صورت م يصوب

متار  يب يبر مشتکالت جستم   يز شاهد تمرکز مداصالت درمانين رانيا ينيبالاکز درمان مردر 

کتارکرد پرستتاران را    ةنحو، ي لم پزشک يمحور يمارياسا  ب برمراقکت،  يطکالگوي  م ويهست

نتا شتناصته بتوده و اصتتال ت      يستر  معنويکه اصتالل د يبه نحو ،کند ين مشخص ميدر بال

 .شتود  يمت  ا روانپزش  ارجاو دادهي ينيد به مشاور روانشنا  باليوارد شدمار تنها در ميب ي اطف

 يستميمار به  نوان سيب هنوز ،نگر دکارت ديد اه تجريرغم شکست د بهمتاسفانه،  زيدر درمان ن

ا  ملکترد  يت د اصتالل در ستاصتمان  يکه تنها با( متفاوت يها ستميسزير )مختلف  يشامل اجزا

  تخصص صاو ي  پزش  با ي ةستم بر  هديس زيرهر  و شود يم جهتو، آنان را بر طرع نمود
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باز ردانتدن   يتمتام اقتدامات تنهتا بترا    . ستت يمار نيچ کس متکفل کل وجود بيوا ذار شده و ه

 يروحت  هتاي  واکتنش و   ررتته صورت  يده به حالت  ادي  ديآس يها ا  ملکرد ار انيساصتار 

 .ردي  يقرار م يتوجه يرد غفلت و بمو يماريمار به بيب ياجتما  ،يروان ،(يمعنو)

 ، تمرکز بر  الئتم و يمحور ماريب ةمسئل يسک  شده به جامراقکت بر  يطک الگوي تيحاکم

ن يت کته ا  چترا . شتود  يم دهيهم دبر شواهد  يمکتن يدر پرستارن امر يا. باشد يماريب يها نشانه

 يهتا  دستورالعمل و يرستاراقدامات پ .است يماريب يها نشانه ررع  الئم وز متمرکز بر يروش ن

است که شتواهد   ين در حاليا. شود ميه يته يماريبص يتشخبر اسا   ،يبر شواهد  لم يمکتن

پيامتدهاي جستمي و    توجهي در با ث تفاوت قابل ،تحقيقي به وضوح  ابت نموده که بعد معنوي

اي را  اينتده بين ايمتان و ستالمتي، رشتد رز    ةپايه تجربي و  لمي رابط. روان شناصتي شده است

 وو،)هاي مثکت بين  وامل ديني و سالمتي جسماني يارتت شتده استت     همکستگي. شاهد است

 ضتو   يکشتورها  ياز ستو  يدرمتان  يصتدمات بهداشتت   ينگر ضرورت جامعهبا توجه به  (9111

 يزنتد   ينت ي  جامعه ديد قرار  ررته و ما در يمورد تاک 9133از سال  يسازمان بهداشت جهان

 يدر هنگتام بستتر   هستتند و  ينت يد و يق متذهک يت  م يباورهتا  يماران اکثرا دارايم و بيکن يم

نگر و  کلمراقکت  نوان   به ينيت ديبر معنو يازمند مراقکت مکتنيندارند، صود را همراه  يباورها

  .(9811 ،يپرستار يها يل تئوريتحل ،ياسدزند) .نگر هستند جامعه

 

 اطالعات یآور جمع ةویش

ن يتسک يچگونگ (1ن آ يامدهايپ و يماريارراد به ب يابتال ييچرا (9ال مهم در پاسخ به دو سو

 م دهته ين   ويش از ياست در ب ذيل هفتگانهمراحل  که حاصلاين مطالعه  ،مارانيب يآ م روح

 : از  مر مولف انجام شد

 يدر معرر پاستور ييت   امل لو ةينظرها بر  يماريب يولوژيمطرح در شناصت ات يها هينظر .9

ه پتدر  لتم استتر  در شتناصت     يهانس سل يساز ار استر  و ةي، نظري فون يها يماريب

کته   يمنولتوژ يا-نويانتدوکر -نترو -کويد اه پست يت د و (يتن روان)  يکوسوماتيپس يها يماريب

د يت بر ستالمت تاک  ير حا ت روحيبه تا  مطرح شده و يالديم 9112توسط آدر وکوهن در 

 ةيت د تتا نظر يت ررو يطلک د اه لذتياز د يپزشک در روان نيو يدرمان روانمکات   يبررس. دارد

انستان بته  نتوان     يکتتور ررانکتل در معررت   يو يلو توتراپ  د اهيت طل  آدلر و د انسان قدرت

 هموستتاز  و يشناست  ستيدر ز يبرتالنفمند  نظرية نظاممطالعه  معنا، يدر جستجو يموجود

 واز ابراهتام متازلو   انسان  يازهاينهرم  ، يزين ريه کوانتوم و قواني، نظريولوژيزيکنون در ر

جتاد تتا   يا از بتدو )مراقکتت   الگوي 84ش از يب يبررس و ،يشناس انسان کامل در روان يژ يو
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 (.يالديم 9112

 ف انستان و يت تعر :يمتار بترا  ين مرحله نشتان داد کته در مراقکتت از ب   يج مطالعات اينتا 

مار به يمراقکت از ب ةويش مت ومو ر بر سال يطي وامل مح ،يماريب او، سالمت و يازهاين

 يعنت يه يت پترداران از  لتوم پا   هيت نظر يذهنت  يهتا  ش رتر  يبته  نتوان پت    ياسيق ةويش

 يپرستتار  و يدر  لوم تحت شمول چون پزشتک  اصذ شده و يولوژيزير و يشناس ستيز

 ،يپرستتار  يهتا  هيت م و نظريمفتاه شتر به کتتاب  يمطالعه ب يبرا) شود ميمورد استفاده 
  .(عه شودسنده مراجينو

تتام   يستنج  روش نسکتبر اسا   يمراقکت جهان الگويهفت  ليتحلدر مرحله اول پژوهش  .1

 استت  يدر پرستتار  9111 يکتارل  يل ارتکاطيو تحل يل ادراکيسه با روش تحليکه قابل مقا

 .(9832،ياسدزند) انجام شد( 1224 ،واکر اوانت)

 در جهان از منظر ي الم غ وانسان  ين مرحله نشان داد که موضوو روح ملکوتيج اينتا  

 يتوجه يمورد ب يانسان در  لوم پزشک ين بعد مهم وجوديم فول مانده است و ا ي لم

 .قرار  ررته است

 م از قترآن و يو مفهتوم قلت  ستل    يمت يان ابراهيت م اديسپس با اقتکا  مفهوم روح از پتارادا  .8

 الگتوي   يت مياپارادام متيمفتاه ( 1224 واکر اوانت،)روش اقتکا  مفهوم بر اسا   ثياحاد

 .ن شدييتک( يو پرستار يماريط، بيانسان، سالمت، مح) مراقکت

 ( قلت   ) يروح ملکتوت  يم انستان دارا ين مرحله نشان داد که از منظر قرآن کتر يج اينتا

ستالم، قلت     يهتا  م در انستان يقل  سل: در قرآن شامل يمختلف قلک يها است و حالت

م بته  نتوان انستان کامتل     يصاحکان قل  ستل . استن يض غارلين، و قل  مري  توابيمن

 .(9811، ياسدزند)هستند  يسالمت معنو يها يژ يو يدارا

، الگتو  يکتاربرد  يهتا  ، زارهي رانتدد تئتور   راهکردبا ( ميقل  سل) يبا توجه به مفهوم مرکز .1

 يمت يان ابراهياز منظر ادم يقل  سل يمراقکت معنو الگو و  يميم متاپاراداين مفاهيارتکاط ب

 .(1291 ،ياسدزند) شد ياحطر

 ازمنتد مراقکتت استت،    يشتود و ن  يمار ميکه جسم ب ن مرحله نشان داد همچنانيج اينتا

کته   يستالم بته لحتاظ جستم     يها بسا انسان يا .از داردين يز به مراقکت معنويروح ما ن

چته  . انتدازد  يشان را به صطتر مت  يکند و سالمت معنو يد ميتهدها  آن نفس يها يماريب

ستر  يدچار بحران و د يماريبه ب يهستند که به واسطه ابتال يماريب يها نسانار ايبس

متدل بته کتتاب     يليمطالعته تفصت   يبرا) هستند يازمند مراقکت معنويشده و ن يمعنو

  .(دييمولف مراجعه ررما يمراقکت معنو
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، طکقتات و  يتجربت  يهتا  ان شاصصته يت و ب يط واقعت يم در محيمفهوم قل  سل يجهت بررس -4

درطتول   ينيها، مشتاهده بتال   ماران و صانواده آنيمصاحکه با ب يط درمفهوم  نيجات ا دسته

و  ينيمصتاحکه بتا پرستتاران بتال     يبر  زارش در  رصته، طت   ي، مکتنپژوهشگر يا  مرحرره

ها استتخراج و بتا    پزشکان،  زاره و روان ينيشناسان بال مصاحکه با روان ن رشته، ويا تاداناس

 ينياز منظر د يمعنو يها صيانواو تشخ از طرع  روه مشارکت کننده،ان شده يب يها  زاره

 ،يو  کتاد  ياستدزند )شتد   يطراحت  يمتار يمتار بته ب  يب يپاسخ معنتو  يابزار بررسن و ييتک

9819.) 

 از غتم و  يسالمت معنو يدارا م وين مرحله نشان داد که انسان صاح  قل  سليج اينتا 

کنتد و بتر    يمت  يدر حتال زنتد   . بترد   ينج نمنده، ريتر  از آ اضطراب و اندوه  ذشته و

صتاح    يهتا  انسان يژ ين ويا. کند يم شکر ابتالئات حضرت حق صکر و و ينعمات اله

ستالمت   يارتراد دارا  يژ ياست به  نوان و ياز طرع سازمان بهداشت جهان ،ميقل  سل

متوده  ان ررين را بآش يقرن پ 91الشان ما در  مين  ظآشده حال آن که قر يروان معرر

بته   يروانت  يهتا  يمتار يبه  نتوان متادر ب   يارسرد  اضطراب و يد هم با معرريررو. است

  .ارته استيدست  يشهرت جهان

 و ينت يبتر شتواهد د   يمکتنت  يدستورالعمل مراقکتت معنتو   14 يا تکار بخش و يطراح .4

مراقکتت   يهتا  العمتل  دستتور  يستت يچ»متمرکز بتر ستوال    يپژوهش تکامل يط :ي لم

و قابتل   ي،  لممند روشررايند  رتقا و تکامل دانش موجود با استفاده ازا يبرا ،«يمعنو

از بته دستتورالعمل و محتدوه    يت مشتخص کتردن ن   (9: ر انجتام شتد  يت ه مراحتل ز يتوج

 يها العمل ه دستوريت کليفيک يبا بررس: ت مورد نظريدستورالعمل، شامل هدع و جمع

 يپرستتار  يهتا  صيتشتخ   بر اسا درمان وزارت بهداشت و موجود در يمراقکت معنو

مترور   (1 ؛ايت و  ل يله ابزار ا ريوس هاهلل تهران ب هيمارستان بقيب يها ناندا و دستورالعمل

 يبتا بررست  ) Picoش روبر استا    ينيد و يمقا ت مطالعه  لم يبر شواهد و جستجو

 يريکت  معتکتر تفست   ،المعجمات مرتکط با استفاده از يآاز  يبردار شير ،ينيشواهد د

 اصتول  ،بحتارا نوار ه از کتت   يت درا  لم رجتال و بر اسا   ث مو ق مرتکطي، احادعهيش

د بتر  يت جد يهتا  دستورالعمل يطراح (8 ؛(و سرنوشت انسان ي، و کت  معادشناسيکار

 ؛يآمتاد   (الف :شامل Settler الگويچهار مرحله از  يو با اجرا يپرستارررايند  يمکنا

ن متون يآصربر اسا   ها ن دستورالعمليتدو مقا ت و ينقد و بررس) :يا تکاربخش( ب

 يها حوزه استادان، يات  لميه ياز حداقل ده نفر ا ضا يبا نظرصواه يدر سه راند دلف

 يبررست ( ج ؛( تروه صکر تان   نتوان    به يآموزشان يو مرب يشناس روان استادان ،هي لم
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 يبترا  هتا صطر د ويروا يها در بخش و بررس بودن دستورالعمل ين  ملييتع: يا سهيمقا

ا کارشتنا  ارشتد   يت نفتر کارشتنا     94مار و پرستار در  روه متمرکتز متشتکل از   يب

 يطت : کتاربرد ( د ؛در بختش داشتتند   يني  سال سابقه کتار بتال  يکه حداقل  يپرستار

ن يت استفاده از ا يکردن و چگونگ ياتين نحوه  ملييمتمرکز و تع يجلسات بحث  روه

شتده بتا    يد طراحيجد يها ت دستورالعمليفيک يابيارزش (1. نيها در بال دستورالعمل

هتا را در کتتاب    ر دستتورالعمل يتواننتد ستا   يمت  منتد  زان  القته يت  ز) سه شتد يقکل مقا

 (.از مولف مطالعه کنند يمعنو يمراقکت صود

 استادان ،جوانان نوجوانان ومتمرکز با  يها جلسات  روه ،يفيتوص ةينظر يري  پس از شکل .1

 آمتوزش  يالگوهتا  يل محتتو يت تحل .ل شتد يتشک يشناس روان و يرپرستا ،بهداشت آموزش

 يمعنتو  مراقکتت  الگتوي  يهتا  با توجه به سازه. صورت  ررتزش يانگ يها  نظريه بهداشت و

ستاز ار جهتت   م مترتکط و  يمجمو ه مفاه ،الگو ياساس يها هيپردازش پا پس از، ميقل  سل

 يستازمانده ي  الگتو  در قال   ،  کل مرتکطيدر  واقتکا   يآموزش يکردن الگو ياتي مل

ل در کتاب يکه به تفص)ماران يدر ب ميقل  سل يسالمت معنو يها مشاوره مراقکت الگو. شد

 بته تفصتيل  مولتف   يمعنو يصودمراقکتدر کتاب )ان يمددجو و( مدهآمولف  يمعنو ةمشاور

 .شد يطراح اوانت و واکر هينظر سنتز يا مرحله سه روش با( ان شده استيب

 
 يفیک یها ل دادهیتحل ييايپادقت و 

 :انجام شدر يموارد ز يفيپژوهش ک يها داده ييايوپا ييمنظور روا به

هتا و   داده يآور جمتع  يبترا  يکتار  زمتان  صيتخص با :مداوم مشاهده و مدت يطو ن يريدر  (9

ت يت حتس ارتکتاط محقتق تقو    ،يماران بستريو ب، ان جوانيمددجومدت با  يطو ن يريدر 

 . کنند ان قابل درک شد مشارکت يها د اهيررهنخ و دشده و زبان، 

نظر، شترکت صتانواده    از ارراد صاح  يبا استفاده از منابع متعدد، نظرصواه :قيق در تحقيتلف (1

 يکشتور  يو ارائه مطال  در کنگرها استادان ييدر پژوهش، و استفاده از راهنما انيمددجو

 . رتکط استفاده شدم يها نظران رشته از نظر صاح  يالملل نيو ب

سک  استفاده از نظترات   يالملل نيب و ي  و  لميدر محارل آکادم الگوارائه  :ناناظر يبازنگر (8

ن موضتوو کمت    يت ز بته ا ين رابطه نيمحقق در ا يها د و چاپ کتابيهمکاران  رد يليتکم

 . ار کرديبس

 از تا کرد تالش نتقدانم نظر از استفاده با يريسو  بدون محقق :ريم ا شواهد يبرا جستجو (1

 .کند استفاده الگو اصالح در نظرات آن
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 امتل بته حاصتل     و  نفتس بپتردازد،   ينمود تا صود به تهذ يمحقق سع :پژوهشگر تيمقکول (4

 . ش را ارائه کنديها ت تمام آموصتهيصلوو ن ها باشد و با پژوهش

 ياستالم ، ررهنگستان  لتوم  يشناس وانر ،يپرستار استادان به پژوهش هياول يها ارتهي :نيتع (1

 .  يردو اصالح قرار  يارائه شد تا مورد بررس کشور يررهنگستان  لوم پزشک قم و

کنند ان قرار  ررت تا نظترات   از مشارکت يار  روهيدر اصت الگو :کنند ان مشارکت يبازنگر (3

 (. 9111 ،استروبرت) ان کننديصود را ب يليتکم و ياصالح

 

 ها افتهي

 ورهاگر کشيددر  یمراقبت معنو يشناس بیآس

شتدن   داريت پدبا تث  ، يمتار يو بحتران ب  يط ستالمت جستم  يدر شرا  دم قطعيت وقايع زند ي

وقايع زند ي، اتفاقاتي منحصر به ررد هستند که ي  پاستخ معنتوي را    .شود نيازهاي معنوي مي

بته   .(1228، شيکاونتد ) کننتد  يم رراهمهايي براي ت مين مراقکت معنوي  ررصت و انگيزند برمي

 يدر تمام ابعاد وجودهستند،  يمعنو و ياجتما  ،يروان ،يستيز يها موجودات انساناينکه لحاظ 

در  ،شتوند  يم ريبا کل وجود در  داده و نشانواکنش  يماريبا ي صود و يحوادث زند نسکت به 

بته   يعنتو م و ياجتمتا   ،يروانت  هتاي  واکنش، يجسم يها نشانه  الوه بر  الئم و يماريمواقع ب

مراقکت معنوي مستتلزم رهتم  قايتد معنتوي     اصو   .(9811، ياسدزند) دهند يم نشان يماريب

پترداصتن بته نيازهتاي     .(1228،يمت  شتر  ) اوستت  يمعنو بيمار و شناصت نيازهايا يمددجو 

مراقکت جامع و  و در منابع، نگر شناصته شده مراقکت کل درمان و معنوي به  نوان جزء ضروري

امتروزه   .(1221، ياستام  انينارا)  نوان مراقکت جسم، ذهن و روح توصيف شده است نگر به کل

 يا ضتا  ،يمراقکت معنو يفاياو  يبه سالمت معنو يابيدست به منظورشمندان معتقدند که ياند

بتر   يمعنتو  ديت  قا ريتتا   يچگتونگ  ت ويت معنودانش صود را در مورد  ديبا يدرمان يم بهداشتيت

هتا و اجتنتاب از    ت استر يريه، مديت ت ذي، وضعيکيزيت ريرعال ب وصوا يالگو) يزند  سک 

 وهيشت  مراقکت و انتخابنحوه انتخاب  ،يماريب ماران بهيبپاسخ  مراجعان و( اد به مواد مخدريا ت

 قيت تلف تکامتل  دوران رشتد و  يها مراقکتو  يماريدرمان برا در  تيمعنو .دهند شيارزا يدرمان

 شتان يها و صتانواده  مارانيارتکاط صود را با ب ،ها ورد مثکت از مراقکتبه بازص دنيرس يکنند و برا

ابعتاد  هر يت  از ايتن    نگر، ا ر مراقکت کل درمان و که در چرا .(9833 ،يمظاهر) بهکود بخشند

ناديده انگاشته شود، بخشي حياتي از انسانيت ررد و نيز نتايج قابل توجهي کته  ها  انسان يوجود

  .(1222،کارسون) بيند   ميبرکل زند ي دارد، آسي

ي کستان معتقدند  دانند و مراقکت معنوي را مرکز و قل  موجوديت انسان ميدرمان و ا رچه 
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بته   دارند يجا کنند، مراقکت ميها  آن که از نمايند، در قل  اررادي که مراقکت معنوي را ارائه مي

نيتز بتراي   مراقت  و  ه بتراي  ک آرريند معاني و صاطراتي مي ،که اين سطح مراقکت تمايالت ينحو

مراقکتت  هتاي   رعاليتت  اما معتقدند که ،(1229، وانس) استآررين  بخش و سالمت زند ي بيمار،

دارد کته   يمت  انيت ب( 1228)موهر . است معنوي شامل طيف وسيعي از مداصالت منحصر به ررد

 نظتر داشتته و   مار را مديهر ب يو روان ي، جسميد منحصر به ررد بودنِ  اطفيبا يمراقکان معنو

نته تنهتا بته      نوان اشخاو کامل در نظر  ررته شوند و  ند که بها ماران صواستار آنيبدانند که ب

و  ي، روانت ي، اجتمتا  ي  شخص کامل، در نظر  ررتن ابعاد معنويمنظور از . مار صرعي نوان ب

متل  ها ممکتن استت ستک  احستا  ناکا     ن جنکهي  از ايده  ررتن هر يناد. مار استيب يجسم

بته مستئله    نگتاه  ةن نحتو ياما متاسفانه ا. ديتداصل نما يبهکودررايند  با يمار شده و حتيبودن ب

را در سطح هنتر مراقکتت تنتزل داده و متانع ارائته       يسالمت معنو يها ، مراقکتيمراقکت معنو

کته   يجهان شده است به نحتو  ير کشورهايدر سا يدرمان و مراقکت معنو يبرا يجامع الگوي

متار را بته پرستتاران    يص ضترورت انجتام آن، ب  يپتس از تشتخ   يمراقکت معنو جام دادنان يبرا

 .(9833، يدمار)دهند  يارجاو م يم درمانيون تيروحان و ييسايکل

 يازهتا يررتع ن  ي، تنهتا بترا  يمراقکت معنتو دادن جهان انجام  يکشورها گريدر د ،نيهمچن

 يهتا  ، ستک  بتروز پاستخ   يمتار يچترا کته بحتران ب    ؛شناصته شده است يماران ضروريب يمعنو

 کا ويف انجمن پرستاران امرياسا  تعر بر .شود يم يماريبه ب يمعنو و ياجتما  ،يروان ،يستيز

 ،يستت يز يهتا   واکتنش مراقکتت از   ص، درمان ويپرستاران متکفل تشخ يالديم 9132کانادا در 

د اه يت تند، لتذا در د بالفعل ستالمت هست   ماران به مشکالت بالقوه ويب يمعنو و ياجتما  ،يروان

اما جهتان امتروز بته     .شود يم ديماران تاکياز ب ينگر، بر انجام مراقکت معنو درمان و مراقکت کل

نتدارد   يتتوجه  يارراد سالم از نظر جستم  يها و حت ن  در تمام انسا يمعنو يمراقکت ضرورت صود

 .(9814، ياسدزند)

 
 رانيدر ا یمراقبت معنو يشناس بیآس
 ضترورت   بعد چهارم ستالمت و  نوان   به يبه مسئله سالمت معنو يکرد جهانيبا توجه به رو

در کتتاب   يدکتتر بهتزاد دمتار    9833در ستال   ،متاران در جهتان  يبه ب يارائه مراقکت معنو

دکتتر جتورج هارولتد     ةنوشتت  متار يت در مراقکتت از ب يمعنوکتاب  ةبا ترجم يسالمت معنو

 کا ارائهيمراکه در را  يستند روش مراقکت معنوا ت متحده، توانينخ از دانشگاه دوک ايکوئ

ن، بتا کمت  استتاندار    يمارستان استتان قتزو  يدر دو ب ،سپس. کنند يران معرريشود به ا يم

نتخ در انتختاب   يشنهاد دکتتر کوئ يپبر اسا   مارانيب يرا برا ين، انجام مراقکت معنويقزو
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شان يا .نديشروو نما يا رسانه و يهستند، به شکل رسم يازمند مراقکت معنويکه ن يمارانيب

مطالت  کتتاب   بتر استا     ،شتان يت از ايماران و کس  رضاياز ب يپس از انتخاب  روه صاص

از  يحتال معنتو    شترح   تررتن اقدام بته   ژه درمانگرانيو ي ررتن شرح حال معنو يچگونگ

بتر   را ينتخ مطتالک  يدکتتر کوئ  يکه در ارائه مراقکت معنتو  نياما به جهت ا. ماران نمودنديب

مراقکتت   الگتوي انتد و ضترورت کتاربرد     ان کردهيم بي قل سل صود و ينيات باليتجرباسا  

ده يت ن هم ديزان ما در استان قزوين امر در کار  زياند، ا نگر را م فول  ذاشته نگر وکل جامعه

 تذار   هيت کتور ررانکل پايد اه دکتر ويدبر اسا   يارائه مراقکت معنو يق براي روه تحق .شد

انجتام   ين رشته استفاده نموده و  لو توتراپ ين از دانش آموصته ايو يدرمان وم روانمکت  س

 يپس دل بستن به موجود ،هستند يد اه رانين ديها در ا که لو و  نيدادند و با توجه به ا

 ين مهم کار مراقکت معنتو يا اضطراب از دست دادن او همراه است و شه با تر  ويهم يران

شتان نتوانستت   يا يهتا  ن بزر وار تتالش يلذا بنابر اظهار ا .سازد يم رو هبرو يرا با معضل بزر 

 . وردآدست  هب يانيت شايمورق

 کته  « انتداز ستالمت روان   سند چشتم »ه يق و تهيتهران پس از تحق يپزشک تو روانيدر انست

ستالمت روان در نظتر    ياز اجتزا  يئت جز نتوان    به را يسالمت معنو يموضوو مهم و اساس

ن يوتتدو  ژه درمانگرانيو ي ررتن شرح حال معنو يچگونگه کتاب ياقدام به ته  ررته است،

بته   يشتد کته بعتد از متدت     يزنتد   يهتا  مشابه، درباره مهارت يبا محتوا يدو کتاب آموزش

متاستفانه    يول. ها رراهم شود ن مهارتيارت تا امکان آموزش اير نام ييت  يمعنو يها مهارت

متاران  يرا تنهتا بته ب   يحتال معنتو   شان هم اصتذ شترح  ينخ، ايد اه دکتر کووئيبا توجه به د

هنتد، م فتول    يل مت يحاد جامعته را تشتک  آاز  يميان که بخش  ظياصتصاو داده و مددجو

 يهتا  صيمنجر به کتدام تشتخ   يحال معنو ان نشده که اصذ شرحيمضاع بر آن ب. اند  ذاشته

و بتا چته   ( متار يا بيت جو متدد ) يچه کست  يد برايرا با يشود؟ کدام مهارت معنو يم يمعنو

بته ستالمت    يابيست؟ دستيچ يا آموزش داد؟ هدع از مراقکت معنويبه کار برد  يصيتشخ

ن بتوده  يت د اه غال   تروه ا يداينکه  ردد؟ ضمن  يم يابيارز ياريبا کدام روش و مع يمعنو

کته   يحتوزه وا تذار شتود و ارتراد     يد به اهتل رتن و  لمتا   يات بايات و روايکه استفاده از آ

نکته  لتم   يبا توجه بته ا . ن حوزه وارد شونديد در ايدارند، نکا ي  دانشگاهيالت آکادميحصت

 يهتا  زان واستطه يت و م يمرکتز  يستم  صکيها را به  ملکرد س انسان يروان يروز کارکردها

 ين، روح را به  نوان بعد ملکوتياما د. داند يمربوط م ي صک يترهايو نروترانس م ييايميش

ف يت دانا، توانا، متورد تکل  ه، شناسا،يفه ربانيه و لطيروح جوهر روحان»ه که کرد يانسان معرر

ط ي، متدرک محت   .. و يشرمستار  غتم ،  د،يت ام چون تتر ،  ي واطف ، محل احساسات وياله 
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لتذا   .(9811  ،يدستت  ) «.اوستت  ي قتاب بترا   مورد صطاب صدا است که  تواب و  اطراع و

انسان مواجته   ي، در شناصت روح ملکوتي لم يشناس شناصت يها ت روشيشان با محدوديا

 .  هستند

 توسط د ا، بته   يماريد به بينش و نگرش جديجاد بير نگرش و اييز با هدع ت يدر اصفهان ن

، يد مطهتر يش استتاد شته  يحال آن که د ا، به ررمتا . شود يپرداصته م يارائه مراقکت معنو

ف يت کته شتامل ط  ( يمان درمتان يا) ير ابعاد درمان معنوير درمان است و ساياز زنج يا حلقه

د يت با... ش شتفا بختش و   يايت ، ذکر، لمس توام با نيدرمانر د اياز مداصالت است نظ يعيوس

از  يکت ي نتوان    بته  يهتم، د ادرمتان   يمکمل در سطح جهان يها در روش. مورد توجه باشد

ه ن مستئله کت  يزان به اين  زين متاسفانه اآمضاع بر . شده است ين معرريگزيجا يها روش

ا متددجو، چته   يت متار  يت بيوضتع  ي ردد؟ پتس از بررست   يد چگونه بررسيماران بايط بيشرا

نش يت دن به کتدام نگترش و ب  يرس يدرمانشود؟ هدع از د ا يمطرح م يمعنو يها صيتشخ

 ين مراقکت چته کستان  يچگونه است؟ ارراد ارائه کننده ا يدرماناست ؟ و روش استاندارد د ا

انتد و   ارائه نکرده الگوييشود و چرا؟  يه ميا مددجو توصيمار يکدام ب يهستند؟ کدام د ا برا

 . ردد ينظر محققان محترم انجام مبر اسا   اقدامات

 دکتتر   يش استتاد بزر توار جنتاب آقتا    يتجتر  يمارستان شهدايه آ ئ و بيريص ةدر موسس

 .پردازند يم يصود به ارائه مراقکت معنو يبا  روه پژوهش ياککر

 يمارستتان از شتهرها  يب 11م از ستاد اقامه نماز در سراسر کشتور، در   ظا ياز  لما يجمع 

. انتد  پرداصتته  ياند و به ارائه مراقکتت معنتو   وارد شده يران به حوزه سالمت معنويمختلف ا

ماران را با احکام مربوط به آن آشنا کرده و حس  متورد  يشان بر اقامه نماز بوده و بيد ايتاک

بايتد بته   حتال آن کته   . دهنتد  يپاسخ م يدر باره احکام شر  يو ا صانوادهيمار يبه سوا ت ب

 شتود توجه  يات و  واطف، و احکام ررتاريد و باورها، اصالقي قا ةدر سه حوز ينيت ديمعنو

شان ي الوه ا هب. د شوديدن به مکارم اصالق هم تاکين و رسياست که بر تفقه در د يو ضرور

در  ييستا يا پرستتاران کل ي يحيشان مسيه کشمشاب يو مراقکت معنو يدرباره سالمت معنو

تنها بتر  . کرده باشند يرا سپر يا صاو و اضاره يليتحص يها ستند که دورهيکا و اروپا نيمرا

مرتکط بتا ستالمت و    يها دوره يکنند ول ين اسالم و درو  حوزه  مل ميت ديمعنو يمکنا

 يتي تم اجرايکارصود الگتور  يااند و بر را نگذرانده يالت حوزوي،  الوه بر تحصيمراقکت معنو

 .اند ارائه ننموده

 شده  يميان ابراهيم اديم در پارادايقل  سل يمراقکت معنو  رضة الگويمورق به  ياسد زند

چترا کته   . را مرتفع کند يسالمت معنو يها موجود در حوزه مراقکت يها  يتواند آس يکه م
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اقتکتا  مفهتوم، بتر     ي لم روشبر اسا   مراقکت در جهان، الگوهايل يمحقق پس از تحل

بر  يعيت معتکر شيعه و احادير معتکر شيبا استعانت از تفاس يانيو ح يشناس شناصت يمکنا

 الگتوي   يت ميم متاپارادايانسان، مفاه يه، ضمن توجه به بعد ملکوتي لم رجال و درااسا  

هتوم  ط و  توالم موجتود در  تالم صلقتت، مف    ي، مفهتوم محت  يانسان يازهايمفهوم انسان و ن)

را ( نفس در کنار روش مراقکتت  يها يماريم و مفهوم بياز قل  سل يبرصوردار يعنيسالمت 

را   ر آنيزان تتا  ين ميکرده و در بال الگو ياقدام به طراح يان نموده و با روش  راندد تئوريب

د ي قا ةدر حوزاينکه مذکور بدون الگوي . داشته است يج درصشانيکرده است که نتا يبررس

ا يت متار  يهتر ب  يبترا  يمعنو يها صين تشخييد برود، با تعيش  قايشود و به سمت تفتوارد 

ا سک  ي يبهداشت  ريغ يرسان سالمت،  ادات ررتار  يسآمددجو در قال   واطف مخرب و 

رترد   يمتان يباور ا ةسنجش و قضاوت دربار يکامال شخص ةپرصطر، بدون ورود به حوز يزند 

دن بته  يبا هدع درازمدت رست   د محفوظ بماند،يوب او بايالع رستا ين ررد با صدايکه کامال ب

( يزيتجتو  ت يآموزش) يا مشاورهالگوي در قال   يم، به آموزش روش مراقکت معنويقل  سل

متاران را بته صتورت جدا انته متناست  بتا       يان و بيمددجو يبرا يياجرا يها  ام. پردازد يم

 يابيت صودارز يبتر مکنتا  . کند يان ميب ينومع ةشان در هر مرحله از مشاوريا يمعنو يازهاين

را ( او يررد در زنتد  ترين  مهم) يو ةمار و صانوادي، مددجو و بيمعنو يصودمراقکت و يمعنو

. کنتد  يم يمعرر يسالمت معنو يشان را مسئول حفظ و ارتقايدر مراقکت مشارکت داده و ا

تا  يتمه دادن به ارتکاط درمانشان، امکان صايبه ا يمعنو ةمشاور ةپس از انجام مراقکت و ارائ

. هتد  يمت  را( م استت ي قل سل ررتار و ةکه در بردارند)م يا مددجو به قل  سليمار يدن بيرس

، مراقکت از صتود، مراقکتت در منتزل، روش مراقکتت     يمحور مار و صانوادهيد بر بيبا تاک الگو

 يمعنتو  يهتا  مهتارت  ان را در انتختاب يا متددجو يمار و صانواده ينظر داشته و ب ر را مديگيپ

 . کند يمسا دت مها  آن مناس  و استفاده از

 

 انيدگاه ادينفس از د یها یماریب أمنش، یمعنو و خأل( قنوط)از رحمت حق  یدیناام
روح  يانسان را دارا  ،است« » يميان ابراهيد تمام اديز که موياسالم  ز

 ،يمطهتر . )دانتد  يات جتاودان مت  يت و ح« »  ياز  الم غ( يقلک) يملکوت

امتر بته    :از يرش حا تيت پذيرد و قابلي  يروح پس از الحاق به بدن، نام نفس م( 9811،9813

د توت   و ي تا سرزنش کننتد ، ضيقل  مر يعني (مسوله) ي  دهند يرر و(  نفس اماره)ها  يبد

بتد   ص صتوب و يتشتخ  يم از رضل صتدا بترا  ومله،  يقل  من يعني( نفس لوامه)کننده به توبه 

نفتس  )ن يقت ياز  يآرامتش ناشت   نتان و يت صاصه پرورد ار به اطميبا  نا ي اه، ارتهيرا ( ملهمه)
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ش مقدر کرده يهر آنچه صدا برا ،حال از  نيدر ا .(9811  ،انيزمرد)رسد  يم ميقل  سل( مطمئنه

بته  و ( 9811 ،يمطهتر ) (هيرضت نفتس م ) ردد  يم ز از او صشنوديصدا ن و( ه ينفس راض) يراض

شکر بر  صکر بر بال و ،حسن ظن و ينيب صوش ،ديام  شق و ،ت از سرنوشتيرضا ،نشاط و يشاد

 .(1294 ،ياسدزند)رسد  يم نعمات

ات يت ح يبترا  يا مقدمته  متدت و  کوتاه ي  زند ين جهان يها در ا انسان يجا که زند  از آن

پتس  . است يماني  اصل مهم ايباور به معاد  يميهان ابراياز منظر تمام اد ،شان استيجاودان ا

 امتحتان قترار   ش ويتمام بند ان صتود را متورد آزمتا    ي  سنت  موميصداوند متعال به  نوان 

هتم شتامل    هتا و  ين ابتالئتات کته هتم شتامل صوشت     يبه اها  آنواکنش نوو بر اسا   دهد تا يم

بتا   يديت ان توحيت روان اديت تمام پ يبرا. ن شودييارراد تع ياصرو يت زند يفيک ،هاست يناصوش

ارراد ا تم از   ةهم   نفس مطرح شده ويتهذ و يضرورت صودساز ةف مسئليدن به سن تکليرس

ا منتو آن يهتا التذ  يا اي» :ضرتش ررمودهحچنانچه  .ندا يمعنو يمراقکتسالم موظف به صود مار ويب

صتالع   ران بتر ين در ايابرابن ،ديد مراق  صودتان باشيا مان آوردهيکه ا يکسان يا « کم انفسکمي ل

ماران، يالکته در ب. تمام اقشار جامعه مورد توجه است يبرا يجهان سالمت معنو ير کشورهايسا

 يهتا  يماريررته در ب و غم و اندوه سالمت از دست، ميحاد و وص يماريتر  حاصل از ابتال به ب

شتر نمودار يماران را بيب يت توجه به سالمت معنوياهم از رحمت صدا، يدينا ام از يناشمزمن 

 يو ررتارهتا  يا  ادات رترد ي يطيط نامسا د محيا شراي  ي وامل ژنتر يرا ا رچه تا يز .کند يم

 يمتار يمار در برابر بيب واکنشکه  يدر صورت، شود يم يجسم يها يماريمنجر به بروز بپرصطر 

 يمتار يوه بتر رنتج ب  ن حال  تال ياندوه  ذشته باشد در ا ا غم وينده يآاضطراب  به شکل تر  و

ا اصتالح  يت ر ييت امکتان ت  ن احساستات  يا. هم صواهد شد يمعنو يماريمار مکتال به بي، بيجسم

 کته  کند يم دايپمار ا تقاد يکه ب يشود به نحو يم درک يبه  نوان مانع ه ودط را سل  نمويشرا

رار دارد و لذا صداوند ق يمهر يا مورد بياست  يينه با يهز يدارا يح بهداشتيررتار صح يريگيپ

بته   يا تمتاد  يبت  و ياحسا  نتاامن  ،حال  نيدر ا. شود يم از رحمت حضرت حق يديدچار نا ام

د درک شتده، ستک    يت بته  نتوان تهد   ،حتوادث  و يمتار يصدا در هنگام قرار  ررتن در بحران ب

 و ينت يب صتوش   ذاشته و يمار با صدا ا ر منفيارتکاط ب ةبر نحو و دشو يم مارياحسا  تر  در ب

کنتد   يررع مشتکالت نمت   ا اصالح ويط ير شراييت  يبرا يمار تالشيب برد و يم نيرا از ب يود يام

متوجه ان ماريبز يو ن يدرمان کارکنانتمام است که ابتدا  يضرور از اين رو، .(9814 ،ياسدزند)

کته   استت  (قنتوط )  از رحمتت صتدا    ي ،انسان ين صطايتر به ررموده معصوم، بزرگ: کهباشند

ن با از دست ررتتن حتالوت   آدنکال   هداشته و ب يپناه يب چون احسا  طرد شدن و ييدهااميپ

رترد  .  تردد  يمت  جاديا يشفقت اله  دل و باور به حکمت و د دريترد ش  و ،از با معکودين راز و
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ش مقتدر  يکته بترا   از آنچته  ،کترده  يا تمتاد  يبت  و ياحسا  نا امن به صدا شده و ظن ءسودچار 

 ينياحستا  بتدب   يدر و (سخط)از سرنوشت  يتينارضا .(9818 ،ي ال) شود يم يررموده، ناراض

انتدوه   حسرت و کند و يم جاديت اي دم امن ز تر  وين و ينگران جه اضطراب ويدر نت نده ويبه آ

  .(9814 ، يدست )آورد  يم وجود  ه ذشته را ب

  بته  جتان صشتم  يه جادياندوه سک  ا رسان درمان نشوند، تر  و  يسآن  واطف يچنانچه ا

 تمستخر و  ،يرحاشت  ،ريت تحق ن ويتوه) يکالم يررد به پرصاشگر ،شده يدرا  ةلي  وسي نوان 

احتمتال   ،حال  نيدر ا .(9811 ،ياسدزند)  ردد يم مکتال.( .. و ،يصودزن ،يريدر ) يا ررتاري .(..

ن ياز بت ا نتواند صشم صتود ر  ،نيت شده، چنانچه ررد صشمگيگران تقويا دي  زدن به صود يآس

ا بته  ي ،ن نعمات استآ که او راقد ياز صاحکان نعمات ييجو انتقام به شکل احسا  نفرت و بکرد،

 يبته انتزوا  بته تتدريج   رترد   وبتروز کترده   صلتق   با صتدا و  ي داوت و دشمن، نهيک ،حسدشکل 

 .(9814 ،ياسدزند) شود يم ت به قساوت قل  دچاريدر نها و( قطع رحم) ياجتما 

احستا    ،يياحستا  تنهتا   ،يتاب يب جزو و ،يديناام ،اندوه احسا  غم و ،وطگر قنيد امديپ

 ،ي تال ) احسا   ناد با حضرت حق استت  ، سپس مهر صوردن قل  ويارکار صودکش کسالت و

را مو ر ها  آن شود تا دلکسته به صلق شده و يم ا تماد شدن ررد نسکت به صدا با ث يب .(9811

ا يت  يصداپرست يو به جا (دچار شود يبه شرک صف)د بداند و سرنوشت صو يماريب در سالمت و

ده از صدا بته  يبر انسان دل .(9831 ،يمطهر) پرست ا بتيشود  يم ا صودپرستياپرست شده يدن

ممتات صتود    ات ويرا بت ح مارستانيب« »باشد که آن که باور داشته  يجا

هتا   آن ت صتود را از يت  ار شتفا و  بتوده و .. .ار وپرستت  دش پزشت  و يت ام تمام ا تماد و دانسته و

همته   ست ويمو ر ن يدر  الم جز صدا احد است و يپرست ن صود بتيااينکه غارل از  .صواهد يم

 .(9831 ،يالهاشم ينيحس)رحمت حق هستند  يمجار له ويهمه کس وس ز ويچ

را هتا   آن امضطرب است که مکتاد  شه نگران ويهم ،است يکه دلکسته به موجودات ران يکس

ا يت ش توسط بند ان صدا بر آورده نشود يرزوهاآ دها ويا ر ام .(9811 ،يرباقريم) از دست بدهد

هتا   آن کته ل يت ن دليبه ا. دشو يم ظن ءا دچار سوي حسرت شده و و يدينا ام اندوه و دچار غم و

ه متردم  بت  ظن ءسون يا. ندينما يتعمدا نخواستند کمک يتوانستند مشکل مرا مرتفع کنند ول يم

 ينتاامن  ،احسا  تتر   يپس از مدت يول ،بروز کرده يشرمسار در ابتدا به شکل احسا   ناه و

 نته و يبتا احستا  ک   ت سوق داده وي صکان دراو از صود با صشم و يت ررد را به سوي دم امن و

 .قستاوت قلت  دچتار    و ياجتمتا   يبته انتزوا  ستر انجتام    ، تداوت نستکت بته متردم     حسادت و

  يت به  نتوان   يمارياز جمله ب يو ابتالئات دوران زند  ها شينکه آزماآحال  .(9812، يدست )

» يسنت اله
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متان  يزان صدق  فتار بنتد انش را در اظهتار ا  يد تا صدا ميآ يش ميبه صواست صدا پ «

صتود   يستو   را بته هتا   آن و قلت  « »بسنجد 

ارت بتال آنتان را   يپاداش داده و با ضت ها  آن صکر بر بال و شکر بر نعمات به يازا  متوجه کرده و به

»صواند  مي محکت صود ررا يبه سو ر کرده ويتطه

 .(9811 ،يرباقريم)« 

کته جستم    همچنتان داد  آموزششان يا صانواده  ماران ويب ،ان سالميمددجود به يبا ،نيبنابرا

استت  محتتاج   يبه مراقکت معنو ودارد  ييازهاينفس هم ن ،محتاج مراقکت است ودارد  ييازهاين

 يمتار ياز ب نمتوده و  يطت  تتا مراتت  کمتال را   ( 924 مائده،)« »

 ،يمعنتو  يمتار يب در صتورت بتروز  و  «»شود  يريجلو 

ا ستالمت  ت« »است  يازمند درمان روحانين

سالمت  .(9811 ،يالکاق کد يحاج ،ينيصادم الحس ،ياسکندر ،ياسدزند)ابد يصود را مجدد باز 

سک  ( 9834 ،يسيتدر ،ي، اسدزند9818 ،ياسدزند)م است ياز قل  سل يکه برصوردار يمعنو

»د شو يمان به صدا ميعت، در پرتو اي الم طک مردم و ارتکاط مناس  انسان با صود و

دهتد   يم يين رنخ صداات انساين ررتار و ا مال و ةبه هم «

غم  نده ويآاضطراب از  شود که ررد دچار تر  و يم سک  «»

 يهتا  ر امتحتان يا ساي يماريبه ب يابتال يها يسخت کند و ياندوه  ذشته نشده، در حال زند  و

ن يبت  صتوش  دوار ويت نتده ام يآپشت سر  ذاشتته و بته    يرا با صکور...(  و ،يتنگدست رقر و) ياله

 ،يچه در رترد ستالم بته لحتاظ جستم      مار ويچه در ب ،با صدا يهر ونه اصتالل ارتکاط اما. بماند

 يجتان يه يهتا  پاستخ  ،ستالم  تادات نا  ،يسک  غلط زند  ،يپرصطر بهداشت يبروز ررتارهاسک  

 يهتا در ررتار يستر  روحيد يها نشانه ارتکاطات انسان  شته و رياصتالل در سا ورسان   يآس

 يبته شتکل ررتارهتا    شتده و  يات و اصالق ررد متجلت ي فتار و ارکار و ن ةنحو ،ياجتما  و يررد

است  يضرور بنابراين،. (9811 ،ياسدزند) کند يم ظهور هنجار آنصارج از  يرکالميا غي يکالم

 يابيت صودارز ةنحتو ...( و ،نجتات ها، کارصا دانشگاه ،ان در مدار يمددجو)ارراد جامعه  ةکه به هم

 يدارا يهتم رهرستت بررست    يدر مراکز درمتان . ه شودداد آموزشنفس  ةروزان ةو محاسک يمعنو

جانتات  يص ررتارها و هيپرستاران قرار داد تا بتوانند با تشخ ار پزشکان ويرا در اصت يا تکار  لم

 يا انجتام اقتدامات بهداشتت   يت انه يچکاپ ستال  يکه برا ياز ارراد سالم يمخرب، شرح حال معنو

ن ينتات روتت  ياعم ،کنترل قند صتون  ،صون کنترل رشار ،ونيناسيواکس)بگيرند کنند  يم همراجع

، ياستدزند ) بپردازنتد  يمتار يمار به بيب يپاسخ معنو يابيها به ارز مارستانيو در ب...(  و ،يباردار

 .(9811، ي کاد
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 گر کشورهايدر د یشرح حال معنو گرفتنروش 

ل ضرورت يد  ةدربار( 1223) ماريت در مراقکت از بيمعنونخ در کتاب يدکتر جورج هارولد کوئ

   :است يضرور ير اصذ شرح حال معنويل زيسد به د ينو يم يشرح حال معنو

  وه مراقکتت  يشت  و يمات درمتان يمتار کته بتر تصتم    يب يد متذهک يبا  قا ييشناآبه منظور

 ؛مو رند

  ؛يماريب رشارهاي روحي به نقش مذه  در سازش با بحران و بردن يپبه منظور  

 ؛مارانيب يمعنو يازهاين ييشناسا يبرا 

  کادر درمتان مهتم و   پزش  و يبرا يو يمار که بعد سالمت معنويتوجه دادن به ببراي 

  ؛قابل احترام است

  ؛ماريدر ب يو بهداشتسالم ا ي رپر صط يررتارها يها زهيبردن به انگ يپبه منظور 

  در صانواده و يو يتينظام حما ار وميدر دستر  ب يتيحما يها شناصت  روهبه منظور 

  ؛جامعه

 يهتا  ستتر  يود يازهتا ين ةل بته صتحکت دربتار   يمار که چنانچه مايمطلع کردن ب يبرا 

 کم  کنند؛به او اند که  مايل يارراد ،صود باشد يمعنو

کوتاه باشد  و يا تکار  لم يد دارايشرح حال باهاي در زمينة  پرسششان معتقد است که يا

د يکند و متمرکز بر  قا يورآ را جمع يديبتواند اطال ات مف ه صاطر سپرده شود وب يو به راحت

  :کند يمار جدا صودداريب ةاز هر ونه قضاوت دربار مار بوده ويب

 رقتط بتراي او   ا يت رد يت   يمت  کمت   يماريسازش با ب يت برايمعنو مار از مذه  ويا بيآ

 کند ؟ يمجاد يا اضطراب استر  و

 ؟است يمددکار يو معنو يروه مذهک   يمار  ضو يا بيآ 

 زار دهد؟ آدارد که او را  يمعنو يها يا نگرانيها  مار پرسشيا بيآ 

 ر قرار دهد؟ ياو را تحت تا  يدرمان يها دارد که مراقکت يصاص يمار باورهايا بيآ 

 

 : داند يم يرا کار پرسشتوو تنها دو يم

 د؟ييايود کنار بص يماريکند تا با ب يم مان به شما کم يا ن ويا ديآ 

 از من ساصته است؟ يمان چه کاريا ايشما به مذه   يبند يت از پايحما يبرا 

 

  :مطرح کرده است (FICAA) صود به نامروش ر را در يز هاي پرسش ينا پوچالس کيستيکر

 Faith  ،ست؟يمان شما چيروش ا 
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 Important ت دارد؟ يشما تا چه حد اهم يمان برايا 

 Church د؟ يهست يا  روه ا تقاديسا يا  ضو کليآ 

 Apply   شما دارد؟ يسالمت يبرا يچه کاربرد يا معنوي يمذهک يباورها 

 Address   د؟ يپرداز يم صود يمعنو يازهايچگونه به ن 

ت، يت معنو شان به مذه  ويشان مشهود است به  لت نوو نگرش ايکه در سوا ت ا هم چنان

ه توان مقابله بتا استتر    يدن يرس يبرا يا لهير وسبه منظو يو حداقل ياز مذه  در سطح ابزار

روان يت د اه پيت بتا د  ،ن نحوه نگرشيشود که ا يم کس  آرامش استفاده يبرا يا ابزاري و يماريب

ستعادت   کمال و)قت يدن به حقيراه رس قت ويطر( ا تقادات ن ويد)عت يان که معتقدند شرياد

روان تمتام  يت پ يلتذا بترا   .ار دارديد راصله بسده يرا نشان م( صرت انسان و مقام محمودآ ا ويدن

 يمتار يچه در زمتان ب  و يچه در زمان سالمت جسم يمعنو يابيمسئله صود ارز يميان ابراهياد

ارتراد کته    يروح يها ستر يشناصت د يسنده مسئول برايکاربرد رهرست نو. د استيمورد تاک

جهتان   ران ويدر ا يميان ابراهيادروان تمام يپ يبرا ،شده يمعرر «نفس يها يمارين به بيدر د»

 . تر صواهد بود يکاربرد

 

 ر کشورهايماران در سایب یمعنو یازهاین
 :ر را برشمردهيز يازهاين 9114 ،رلوتنماران، يب يمعنو يازهايدر مطالعات انجام شده درباره ن

  ؛نياز به معنا و هدع در زند ي -

  ؛ارتکاط ورزي و نياز به دريارت  شق و مهر -

 ؛نياز به اميدواري و صالقيت -

 ؛نياز به بخشش -

 روابط صادقانه با صود، ديگران و صدا يا ي  از به ين -

در ارزيابي معنويت مفهوم ررد از صدا يا الوهيت، منکع قدرت و اميد در رترد،    9113 ،استول

يت بين  قايد شخصي صود و وضع ةاهميت ا مال و مناس  مذهکي براي ررد، درک ررد از رابط

 .استمورد توجه قرار داده را اش  سالمتي

در  نشان داده که چهار بخش از معنويتت کته معمتو ً   ( 9112،بوتل و بوزت)نتايج مطالعات 

 : ند ازا  يرد  کارت ماران مورد ارزيابي قرار مييب

  ؛تر  از اقدامات پزشکي -

  ؛منابع قوت دروني بيماران -

  ؛احسا  اميدواري -
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 .مذهکي با جراحي مال اارتکاط  -

 . است( ماريب تماميت وجود)، يکپارچگي شدهاي از ارزيابي معنوي که کمتر  زارش  و جنکه

 
 کا و کانادايانجمن پرستاران امر یمعنو یها صیتشخ
 :استر يکا و کانادا شامل موارد زيانجمن پرستاران امر يمعنو يها صيتشخ

 يتطابق اجتما  ،اندوه مزمن ،شده ينيب شيغم پ ،تر  ،يصستگ ،اضطراب مرگ اضطراب و

 ،ر متو ر يت انکار غ ،در مراقکت از صود يناتوان ،ييمستعد تنها ،يديناام ،ياجتما  يانزوا ،ر مو ريغ

اصتتالل در   ،ت رترد ين هويياصتالل در تع ،اصتالل در حفاظت ،گرانيا ديمستعد تهاجم به صود 

بتا صره   اصتتالل در ادراک از صتود و   متوارد  نتوان    بته  اصتالل در ا تماد به نفس ،نقش يفايا

 .(1292 ،کايانجمن پرستاران امر) يستر  روحيد

 

 میقلب سلالگوی بر  يمبتن یمعنو یها صیتشخ
 :از جمله ينيند شواهد دم مرور نظام يطمولف 

 ات مرتکط با مفهوم ابتاليآ ةر معتکر درباريتفاس، 

 مه السالي لامام صادق حضرت جهل  ث جنود  قل ويشرح حد، 

 نيمتق يها يژ يان ويدر بالکالغه  حمام نهج ةصطک، 

 يث  نوان بصريحد،  

 9812،رحمت امکر اکرم در محکت ويپ ةريس، 9819، ررحزاد) امکر اکرميپ ةريس يبررس ،

، ي، قرائتت ينکتو  ةريست  ،9811 ،يمطهتر  ،کودکتان  امکر اکرم در محکت زنتان و يره پيس

 (  و ميکربه قرآن  يامکر اکرم با نگاهيپ ةريس ،9834
 يد دست يشه رهيم و  ناهان ککيقل  سل يبررس   

در چهتار   يمعنتو  صيتشتخ  31،  نشان داد کته  ينيشواهد د منابع و يال محتويضمن تحل

تکامتل صتود    مختلف رشد و يها که دوران يانيمددجو) يارراد سالم جسم يبرا يارتکاط ةطيح

مستتخرج از   يمعنتو  يها صيتشخسه يمقا .است يبند طکقهماران قابل يب و( کنند يم يرا سپر

 يهتا  صيتشتخ  ستت رهر شده از طرع  تروه مشتارکت کننتده و    انيب يها با  زاره ينيشواهد د

 يرانيا يبررس يموجود در ابزارها يها و  زاره( 1292)و کانادا  کايانجمن پرستاران امر يپرستار

را در  يمعنتو  يهتا   يست آتوان  يم نشان داد که( مورد 14) يمرتکط با مشکالت معنو يجهان و

  :کرد يبند  روه دستهسه 

 ؛صانواده مار ويمرتکط با ب يمعنو يها صيتشخ  
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 ؛انيمددجومرتکط با  يمعنو يها صيتشخ  

 از  يتعداداينکه  و .مار هستنديدرمان ب دار مراقکت و که  هده يدرمان ،يپرسنل بهداشت
د که در  لم م فتول مانتده   وجود دار ينيدر شواهد د يماريمار به بيب يمعنو يها پاسخ
 .است

 
 ة ویخانواد مار ویمرتبط با ب یمعنو یها صیتشخ

و  يکالمت  يد و باورهتا و ارکتار، احکتام و ررتارهتا    يت  قاة حتوز تتوان در سته    يها را م صين تشخيا

 يکه کار کادر درمان جا از آن ،اما. دکر يبند اصالق و  واطف دسته ة، و با صره در حوزيرکالميغ

. د شتود يت ش  قايمنجر به تفت( يمار بستريچه در ب سالم و يچه در مددجو)چ وجه يه د بهينکا

هنتد تتا باورهتا و ا تقتادات      يبه صود اجازه مت  يجهان که به راحت ير کشورهايبر صالع سالذا 

وب حضترت حتق را بته نتام     يسا با  ررتن ا تراع اسم ستتارالع يکنند و در کل يماران را بررسيب

ان ستالم اصتال   يبته متددجو   يستالمت معنتو   ةرار دهنتد، و الکتته در حتوز   ن، مورد اهانت قت يد

حتذع و بته    يمعنتو  يها صيتشخرهرست از  به طور  مديد و باورها يموضوو  قا! پردازند ينم

ارتکاط با صدا، ارتکاط با صود، ارتکاط بتا   ةدر چهار حوزدر نتيجة، .  واطف و ررتارها پرداصته شد

 : ر به دست آمديز يها صيتشخ( عتيو نه  الم طک)ت مردم و ارتکاط با  الم صلق

 

 اصتالل ارتکاط با صدا شامل ةدر حوز

 و يشترک صفت   (1 ،رحمتت صتدا   حکمتت،  به قتدرت،  يا تماد يمربوط به ب ياحسا  ناامن (9

 (8 ،شفا بته صتدا   امر درمان ونکردن ض يتفو توکل ودليل پزش  را شفا دهنده دانستن به 

سرنوشتت   نتده و يبته آ  ينيبتدب ( 1 ،ظن بته صتدا  ءمربوط به سو يارقر يب و ياحسا  ناآرام

قنوط مربوط بته   (1 ،نداشتن صکردليل به  يتاب يب جزو و (4 ،ا  از رحمت صدايمربوط به 

 شت  و  (3 ،به صدانداشتن صدا احسا  محکت  يناررمان ت ويمعص (3 ،ا  از رحمت صداي

امن از مکر صتدا بته    (1 ،نيدر د داشتنن مربوط به تفقه ينيد يظن به باورها ءسو د ويترد

بته دليتل   ت از سرنوشتت  ي تدم رضتا   ستخط و  (92 ،حکمت صتدا  قدرت ودليل نشناصتن 

قهر از صتدا در   صشم ودليل ترک واجکات به  (99 ،جاد سرنوشتير ا مال در ايتا نپذيررتن 

دليتل  ا به رراموش کردن صد غفلت و (91 ،(از صدا ييجو انتقام)ش آمده يپ يماريرابطه با ب

 .(نداشتن محکت به صدا به دستوراتش و يتوجه يب
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 اختالل ارتباط با مردم شامل ةدر حوز

از متردم   يريت   کنتاره  و يدور (1 ،غضت   صشتم و  قهر ودليل گران به ياحتمال صدمه به د (9

بتا   يدشتمن   تداوت و  (8 ،يمتار يدر بتروز ب ها  آن مقصر دانستندليل به  (ياجتما  يانزوا)

تنفر حقتد   ب ض و (1 ،صود يماريب وها  آن از سالم بودن ياحسا  حسد ناشدليل ه مردم ب

 و ييجتو  انتقتام  (4 ، ذشتت  نداشتتن  فتو و   صشم درمان نشتده و دليل به  انزجار نه ويک و

 يپرصاشتگر  (1 ،ظتن بته متردم    ءستو  و يمتار يبروز بهاي  دليل نشناصتن  لتبه  يبدصواه

 و ييجتو   يت   :مختلتف چتون   يها گران به شکليه دتهاجم ب و يريو در  (يرحاش) يکالم

، سترزنش کتردن   ييدروغگتو  رنخ، ارتترا و ين مکر و ،يدر پرده سر مردم و يارشا ،يي و  ي 

 تهمتت،  کتت کتردن، بهتتان و   ي، غينت يچ ستخن  و ينمتام  مردم، القاب زشت دادن به مردم،

از  ييجتو  انتقام احسا دليل به  يسنگدل قساوت قل  و (3 ،مومن يبروآختن ي، ري ر رتنه

از بته کمت  و حاجتت    يت احستا  ن دليل به  يشرمسار احسا   ناه و (3 ،يماريمسککان ب

 يشکن مانيپ (92ها،  آنظن به سوء گران به ياحسا  صطر از جان  د (1 ،صواستن از مردم

کت يدر مصت  (99 ،به مردم يمهر ياحسا  بدليل انت در امانت به يص و( به  هد ي دم ورا)

 .نهيک احسا  صشم ودليل ن به يودن، قطع رحم،  قوق والدمردم شاد ب

 

 اختالل ارتباط با خود ةدر حوز

 و يياحسا  تنها (4 ،يديناام (1 ،غم واندوه حزن و (8 ،صوع تر  و( 1 ،ينگران اضطراب و (9

 (3 ،تي صتکان  صشتم و دليتل  به  (يصودزن)تهاجم به صود  (1، يارکار صودکش (4 ،يپناه يب

 ياز هتوا  يرويپ (1 ،نظارت ت بهداشت وي دم ر ا (3 ،يو صستگ يسست واحسا  کسالت 

 ييتوانتا  نداشتتن  (92 ،يمتار يات در بتروز ب يت ن بته نقتش ا متال و    يتوجه يبدليل به  نفس

   .از صود يمعنو مراقکت

 

 ایعالم دن عت ویاختالل ارتباط با طب

 يشتکر  نتا  (4 ،نعمتت  کفتران ( 1 ،يتنگدستت  رقر و (8 ،صست بخل و (1 ،طمع آز و حرو و( 1

 .تکا ر و يطلک ارزون (3، (ايح  دن) يدوستايدن (3 ،ريتکذ اسراع و (1 ،نعمات

 

 يدرمانـ  يپرسنل بهداشت ان سالم ويمددجو یمعنو یها صیتشخ
 اختالل ارتباط با خدا

 تدم  ) ينت يد يظن بته باورهتا   ءسو ،ديترد ش  و، يناررمان ت ويا، معصي، ربه صدا يشرک  مل
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 يت الهت يمش ةريصود را صارج از دا) امن از مکر صدا ،قنوط از رحمت حق ا  وي ،(نيتفقه در د

 و يت از سرنوشتت، ناپاکتدل  يرضتا  نداشتتن  سخط و ،ترک واجکات، بازداشتن از راه صدا، (دنيد

  .صلق و استککار در برابر صدا جستن و يبلند، نداشتن اصالو

 

 عتیاختالل ارتباط با طب

 و تکا ر، حرو و آز و طمع، بخل و صست يطلک ، ارزون(ايح  دن) يا دوستيدن

 

 اختالل ارتباط با خود

 ، ينيجستن، تککر و صودبرترب ي، بلنديصودپرست، نفس ياز هوا يرويپ

 

 رتباط با مردمل ااختال

و  ييجو  يدري،   سر مردم و پرده يانت در امانت، ارشاي، ص(نکردن به  هد يورا) يشکن مانيپ

متومن،  ارتترا و    يختتن آبترو  يل اهلل، ري تن ستک   ا، صتدو ي تر  رنخ، رتنته ينمکر و ، يي و  ي 

کتت  ي، غينت يچ و ستخن  ي، سرزنش کردن مردم،  القاب زشت دادن بته متردم، نمتام   ييدروغگو

کتردن   ياريت ، ني قتوق والتد  ، قطتع رحتم  کت مردم شاد بتودن،  يکردن، بهتان و تهمت، در مص

 .مومن يختن آبروير با مومن، يدشمن حکم ناحق، ده،يستمد ياري دم  ستمگر و

 

 است؟ یضرور يچه کسان یبرا یمراقبت معنو

 ت و انجتام  يت توجه به معنو يديان توحيد اه اسالم و تمام ادين شد از دييبر آنچه تک بنا

( يمتار يچته در هنگتام ب   چه در زمان سالمت جستم و )ها  تمام انسان ينفس برا ةمراقک

ات يت ح اصالت روح و باور به معاد و ،روح ةسئلتوجه به م ةان به واسطياست و اد يضرور

و تتالش   يف موظف به  انجام اوامر الهيدن به سن تکليارراد را پس از رس ةجاودان، هم

بعثتت   يانت »: امکر اکترم ررمودنتد  يت پ .کنند يکس  مکارم اصالق م   نفس ويتهذ يبرا

 .(9814 ،ياسدزند)«  تمم مکارم اصالق

 شتود و   يم يديجد يمعنو يازهايسک  بروز ن يماريحران بکه ب يماران، وقتيالکته در ب

کته   يشود، به نحتو  يم ي   امل استر  تلقيمار و صانواده ياز طرع ب يماريابتال به ب

قترار   ي  معنتو يستتر  و آست  يمتار و صتانواده او را در معتر  د   يبه آنهتا، ب  يتوجه يب

آمتوزش   ي، الگتو ينتد اسد ز. )شود يدو چندان م يت انجام مراقکت معنويدهد، اهم يم

 (9814ماران، يب يمراقکت معنو
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  بتا توجته بته نتوو نگترش       1223نتخ در  يچون دکتر هارولد جورج کوئ يا رچه ارراد

جتاد  يا يبترا  يکه آن را تنها،  امل يمعنو يها ت و مراقکتيمتفاوت صود به مسئله معنو

 : ان ررمودهيدانند، ب يم يماريبا بحران ب يآرامش و ساز ار

  ل، يت برداشتتن ز   يکه بترا  ييماران سرپايب يبرا يمعنو يابيد به انجام ارزينکاپزشکان

ژه يت و يهتا  ت مراقکتيا در موقعياند  مراجعه نموده... ر، و ي، انجام پاپ اسميسرماصورد 

 .از ضرورت باشد يت حاکيموقعاينکه برند، بپردازند، مگر  يبسر م

   پزشت  ارتکتاط   اينکته  ت، مگتر  ست يح نيمتار صتح  يب يکند و کاو در باره مستائل معنتو

 يرش و بستتر يکه پزش  در حال پتذ  يبه جز در موارد. مار داشته باشديبا ب يا نهيريد

پزشت   )ه يت اول يهتا  مراقکتت  يتوان بتا پزشت   متوم    يمارستان است و نميمار در بيب

 .توان انجام داد ين کار را ميمار ارتکاط برقرار کرد، ايب( يصانواد 

 

 الزم است؟ یقبت معنوانجام مرا يچه زمان

 داند ير ميرا در موارد ز يمعنو يابين زمان انجام ارزينخ بهتريکوئ: 

 (.مارستانيا بيدر مط  )د يمار جدي  بي يابياز ارز يه به  نوان بخشيهنگام  ررتن شرح حال اول 

 مارستتان  يدر ب يقکلت  يمتار يم شتدن ب يا وصت يد ي  مشکل جدي يبرا يماريکه ب يوقت

 .شود يرش ميپذ

 شود يرش مي، پذير مراکز نگهداريا سايشگاه سالمندان يمار در آسايکه ب يزمان. 

 ماران يب يچکاپ سالمت ينات برايدر معا 

 اصذ شود يمذهک ير باورهايد تحت تا يبا يمات پزشکيکه تصم يوقت. 

 

  و پتس   ين  ررتن شرح حال پزشکيمار را در حيب يمعنو يبررس ين زمان برايشان بهتريا

 .داند يم يال اجتما از شرح ح

 :ت دارد کهياهم بسيار ي، وقتيمعتقد است که پرداصتن به مسائل معنو يو

 کند يد ميررد را تهد يت زند يفيوک يا مزمن، زند ي، حاد يجد يماري  بي . 

 ر يت شود نظ يم ير در زند ييت سک   ياجتما  يروان يزا    امل تنشيکه وجود  يوقت

 .... کان و يطالق، مرگ نزد

 نتيجتة  شتود کته    يدرمتان  يهتا  ا روشيت مهتم   ي  جراحيد متحمل يمار بايکه ب يمانز

 .(9833، يدمار)د يايتواند با آن کنار ب يم يمار به سختيندارد و ب يمطمئن
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مردم مراق  نفتس   يا » : قرآن که ررموده ةفيشر ةياما بر طکق آ

متاران،  يمردم و نته تنهتا ب   ةا و آصرت، هميو سالمت دن به سعادت يابي دست يبرا« ديصود باش

نفس اماره ما را »  :که ررموده. د مراق  نفس صود باشنديبا

ان ستالم و در  يدر متددجو  از ايتن رو، « ديت کته صتدا تترحم نما   آنکشاند مگر  يها م يبد يبه سو

ن امتر  يت استت و ا  يضرور يدن به سالمت معنويرس يراب يماران هر دو  انجام مراقکت معنويب

مار و صانواده او چتون در  يب يبرا. ستيماران مشرع به مرگ و در حال احتضار نيتنها مختص ب

 يکت قترار دارنتد،  تاه انجتام آن از نظتر پرستنل درمتان       يبا بال و  تاه مصت   يش الهيمعر  آزما

 يفته تمتام پرستنل بهداشتت    يعته کته وظ  حاد جامآ يسالمت معنواز د ينکا يول. تر است يضرور

 . دشواست، غفلت  يدرمان

 

 هستند؟ یدار مراقبت معنو عهده يچه کسان: یمعنو یها کنندگان مراقبت عرضه

سالمت صود به  نوان  يت نخست حفظ و ارتقايلووصانواده او در ا يمار و ا ضايا بيصود مراجع 

گتر صتاحکان   يون، دياپزشتکان، روحتان  ريپزشتکان، پرستتاران و پ   ،ستپس  .هستتند  يهلو امانت ا

 .مشاغلي که با مسائل معنوي در ارتکاط هستند

 متن شتما را   »: اند دهحضرتش سفارش ررمو

ام يت ق ييا دوتتا يت  يين صدا به تنهاياقامه د يبرااينکه کنم و آن  ي  امر شفارش ميتنها به 

ون در ستطح  متوم جامعته بتر  هتده      يفه را مکل ان و روحانيوظترين  مهم بنابراين،. «ديکن

 يمعنتو  يو روش صودمراقکتشود همه اقشار جامعه رراهم  ين برايدارند تا امکان تفقه در د

 متل  ( مرشتد و راهنمتا  )ن راه به  نتوان منتتور   يحاد جامعه آموزش داده و صود در اآرا به 

 .کنند

  يهتا  العمتل  ستالم، و ارائته دستتور    يد با آموزش سک  زند ياون بيو روحان ينيمشاوران د 

چتون ککتر،   ) يل اصالقت ياجانات مخرب و بر حذر داشتن تمام ارراد جامعه از رذيت هيريمد

نته،  يا کيت طان رانتده شتده استت و    يشت  يها يژ يکه و ييو دروغگو يککاريحسد، مکر و رر

د اه يت کته در د ...( ، و يديت و ناام ، غتم و انتدوه  ي، تر  و نگرانييجو ظن، صشم و انتقامءسو

مکارم اصتالق   يسو  شده است، تمام آحاد جامعه را به يره معرري ناهان کک نوان   به ينيد

، ياستدزند )کننتد   يرياستت، دستتگ   ياز ستالمت معنتو   يم که همانا برصورداريو قل  سل

9814). 

  نمتاز جما تت در    ةنمتاز  تالوه بتر اقامت     ةون از ستتاد اقامت  يمارستان کشور روحانيب 11در

ان احکتام نمتاز و غستل و پاستخ بته      يشوند و ضمن ب يماران حاضر مين بيمارستان، بر باليب
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ا تر چته   . کننتد  يه بتر صتکر مت   يمار توصت يادت کرده و به بيشان  يماران از ايبهاي  پرسش

متن  »  م است که صدا صود ررموده نماز ذکر اهلل اککر است و ررمودهيشان قابل تکريزحمات ا

ن استالم  يو نماز ستون د« يامه ا ميوم القيشتا ضنکا ونحشره يران له مع ير   ن ذکرا 

ن يت تفقته در د بايد بته  اما . ردي  يامت مورد سوال قرار مياست که در ق ين موقفياست و اول

بعثتت  تمتم مکتارم     يان»: مکرمش ررموده يد و توجه به مکارم اصالق که نکي قا ةدر حوز

 .کردار احکام توجه در کننيز « ا صالق

 و  ينيشتنا  بتال   ، روانيا م از پزش ، پرستار، مددکار اجتمتا  ) يو درمان يپرسنل بهداشت

متصتف  ده يه نفس صود بکوشند و صود را به اصالق حمياصالح و تزک يند که براا موظف...( 

 يهتا  کتت نتد بته ارائته مراق   ا  ان در ارتکتاط يماران و متددجو يکه با ب يند و در تمام مراکزينما

 .بپردازند يو  لم ينيد ياصول و دستاوردهابر اسا   يسالمت معنو

 دانتد و در جهتان    يقدرت اراده مت  ياسالم، انسان را را ل مختار دارابه دليل اينکه : صانواده

 يکرد مراقکت از صود مطرح است و اسالم ما را مسئول حفظ سالمت به  نوان امانت الهيرو

ة بتار  ف صود شخصتا و در يد ت  ت  ارراد با تر از سن تکليبتدا باداند، پس در حد توان ا يم

 .باشند يف، پدر و مادر، مسئول مراقکت معنويکودکان و نوجوانان قکل از سن تکل

 فه بتر  ين وظيدانند، ا يرا نم يجا که ت  ت  ارراد جامعه  اه روش انجام مراقکت معنو از آن

ان يت بهداشت، پزشتکان صتانواده، مرب   يها صانه بهورزان) يدرمان يتمام پرسنل بهداشت ة هد

د از منتازل  يت ون در مساجد، پرستاران در بازديکودک، روحان يبهداشت در مدار  و مهدها

بته   بيشتتر استت زيترا   ان نقش پرستتاران  ين ميدر ا. است( يتحت پوشش و در مراکز درمان

متاران  يرا بتا ب  يشتتر يند، و متدت ب ا در تمام سا ات شکانه روز مش ول ينيبال رساني صدمت

 .(9814، يزند اسد)کنند  يم يسپر

 

 یمعنو یها مراقبت یو اجرا یزير برنامه

 جهان یگر کشورهايددر  یروش مراقبت معنو

د، حمايت معنتوي و تستهيل   يام يالقا ،بندي مداصالت پرستاري طکقهنظام   (1224)م  شري 

مين مراقکتت معنتوي    راي تت بت و طراحتي کترده    يمتداصالت معنتو   نتوان    بته  رشد معنوي را

صتداقت،  ستترش    ،حساستيت  ،ارتکاطات غيرکالمي ،م با توجهأهماهنگي تو: هايي چون مهارت

هتاي   صودآ اهي، تشري  مستا ي، شتناصت محتدوديت    ،ارتکاطي بين ررديهاي  مهارت ،ا تماد

در  يمراقکتت معنتو   استت  معتقتد ( 9111)رلتوتن   .دانتد  يمت  يصود و نيازهاي مذهکي را ضرور

با توجته  توش دادن    ،مانند حفظ صلوت و ارزش بيمار ييها نهيت در زمين و رعاليتمر ةرندير ب
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 ،ماريو حفظ وقار ببه احترام  ،قادر ساصتن ارراد بستري به انجام ا مال مذهکي ،بيمارسخنان به 

معتقد  (9113) شلي .پرستاران است يش از سويماريب يدرک و رهم معنا يمار برايبه ب ياريو 

 ، کتادت بته همتراه متددجو     ،هتا  و نگرانتي  هتا  تواند شامل  وش دادن به بتيم  مداصالت ميست ا

 ةمعنتوي در مرحلت  هتاي   اظهار اميدواري و تکيتين اهميتت نگرانتي    ،صواندن کت  مقد  ديني

معتقتد   .(9833) يلواستان  .دهند ان معنويت باشد ساير ارائه انتهايي زند ي، ارجاو به روحاني يا

و برطترع   ي، حفظ سالمتيمارياز ب يريشگيسالمت، پ يارتقابهداشت و درمان م يتهدع است 

ن يت بته ا  يابيت  در دست يسهم مو ر يمراقکت معنودرمان و مار است و يب يکردن درد و ناراحت

مارستان يدر ب يمدت اقامت و يمار در طيب يروانرشارهاي تواند سک  کاهش  يمو  اهداع دارد

امتا   .شتود  يمار انجتام مت  يب يو روان يروح يازهايو با تمرکز بر ن يندرما يطيجاد محيبا او شده 
مرجتع  لتوم   کتت    در يجستمان  يهتا  مانند مراقکتت  يمراقکت معنو درمان ودادن انجام  روش
 .مطرح نشده است يزشکپ

 

 ينيد یمراقبت معنو يرکن اصل يدرمان مانيا

 يبترا . اهميتت دارد ن حتوادث  يت ا يمعنا و يبروز حوادث زند  يياز مراجعان چرا ياريبس يبرا

 .است يماريبه بها  آن يابتال يي، روشن شدن چرايت از لحاظ معنويحائز اهم ةماران هم نکتيب

ا يت متن استت؟ آ   يتاوان صطاهتا  يماريا بيام؟ آ چرا من مکتال شده: نکهير اينظ ماريبهاي  پرسش

متار بته صطتر    يب يعنتو ستالمت م  د ويت  قا طلکند تا باورها و يم يرلسف يه صداست؟ پاسخيتنک

 و شتده  متار يدر ب با ث پديدار شتدن نيازهتاي معنتوي   ، يماريبروز ب(. 9811 ،ياسدزند) فتدين

 .(1224، شيکاوند)است ازمند مراقکت معنوي يانگيزد که ن مي ماران بريپاسخ معنوي را در ب

ها کته   شود تا ما انسان يسک  م و ،استانسان  يوجود يها هين  يتر قياز  م يکيت يمعنو

هاي ايتن جهتان    دنکال معنايي از اتفاق  سر ردان احسا  کرده به و صود را غري جهان در اين 

 ،کجا هستتيم  :بدانيم و ،نجات داده ييتنها و بتوانيم صود را از غربت ئيمکد بهاتصال با  م،يهست

متان   يزنتد   ل وقوو اتفاقتات ي؟ دل اه واقعي ما کجاست منزل ؟رويم به کجا مي وايم  از کجا آمده

امتر مقتد  و معنتا و هتدع در      يجستتجو ( ينيبتال  يشناست  ت روانيسا ،زاتو وکلزير) ست؟يچ

 لتر يم) يمتاد  يزنتد   يو متاورا  يياشتت ال بته امتور صتدا     ،(1228 ،پار امانتت  و ليه) يزند 

به او، ا تماد به قدرت و هدايت  ورررد با صدا و قدرت متعال، وا ذاري ام ةرابط( 1228 ،وتورسن

 ستک   ،ايجاد وحدت و اتحتاد بتا هستتي    است که با ي زند ياجستجوي معن و صدا، ةجانک  همه

صودمحوري، رترا ررتتن    و رراروند ي از صود انسان را به شده، دار ديدن زند ي هدرمند و جهت

 شتق الهتي، مهربتاني،    : پرورش رضايل انساني از قکيتل  و، از تمايالت، آرزوها و نيازهاي نفساني
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مواجه شدن با وجود متعتالي کته موجت   شتق، ا جتاب،       .صواند يررا م  ري يشمودت و بخشا

پنتداري طکيعتت، هستتي و     قدستي  ، با تث صودي ررد در مقابل آن نيرو شود صشوو و حتي بي

  .(ينيبال يشناس ت رواني، ساتورسون وپالنته) دشو يم معنايابي در زند ي

تکامتل   کته مراحتل رشتد و    ياد سالمدر مراجعان و ارر يسالمت معنو يها مشاوره مراقکت

شوند با  وشزد  مي اد صدا غارلياز  يقدرت جسم به سک  سالمت و ي ذرانند و  اه مي صود را

ر  وامتل  يد مددجو متوجه تا يبا. است يماريشان به  وامل صطر بروز بيا يساز حسا  دن وکر

 يارتکتاط و  ةبا توسع يعني. رددا ها دور نگه نآشده و صود را از  يمعنوهاي  يماريصطر در بروز ب

جتاد کترد و از   يا يمعنتو  ي تاه آصود يدر و ،ستالم  يارتکاطات اجتمتا   ةتوسع و ،با  الم صلقت

 نتد واز ذکتر صدا  يتتا مراجتع بتاور کنتد کته دور      د وت نمود يرا به صداشناس يو يصودشناس

 يهنجارهتا  و يجتار هن يجاد باورهاين  روه ايدر ا .را به مخاطره اندازد يتواند سالمت معنو مي

  . شاست ار راهيبس يو هنر درمان يق قصه درمانياز طر يذهن

 

 یریگ جهینت

متاران اصتالح   ينفس استت و در ب  يها يماريدر ارراد سالم، درمان ب يجا که مراقکت معنو از آن

. ن موضوو مهم پرداصتيروش حل مشکل به ابر اسا   دي، پس بايماريمار به بيب يپاسخ معنو

د و پتس از مشتخص   يارتراد ستالم را ستنج    يصاو، سطح سالمت معنو يرهرست بررسد با يبا

 يزيت ر م برنامته يدن به هدع دراز مدت  قلت  ستل  يرس ينفس، برا يها يماريص بيشدن و تشخ

 يمعنتو  يابيکم  کرده و ابزار صودارز يمعنو يصودمراقکت يا مددجو در اجرايمار ينمود و به ب

ن يت ت ايت حتائز اهم  ةنکتت . آمتوزش داد  ينفس را به و ةمحاسک ةوي ذاشت و ش يار ويرا در اصت

در چتارچوب  مراقکت استت کته بتوانتد    الگوي ازمند استفاده از ين يانجام مراقکت معنواست که 

 يمعنتو  يازهاياو، ن ةمار و صانواديب يبرا يماريابتال به ب ييح چرايروش حل مشکل، ضمن تشر

، مورتق بته   يارتکاط درمتان  يبرقرار يها مهارت يريار ماران را شناصته و با به کيان و بيمددجو

، مراحتل و  يآموزشت  - يزيتجتو  الگويبر اسا   ،سپس. شود ماريب يمعنو يها  يص آسيتشخ

 يمکتنت  يها ن کرده و با استفاده از دستورالعمليرا مع يآموزش و مشاوره معنو يياجرا يها  ام

 و يابيت م، امکتان صودارز يقلت  ستل  دن بته  ي، بتا هتدع درازمتدت رست    ي لمت  و ينيبر شواهد د

 .ان رراهم کنديمددجو يز براين صانواده او و مار ويب يرا برا يمعنو يصودمراقکت

هتاي   واکتنش تمتام   به است، ينگر رلسف کل الگويکه  ،ميقل  سل يمراقکت معنو الگويدر 

شتاور  پزشت  و پرستتار، م  . دشتو  يمت مار و مددجو توجه يب( يمعنو و ياجتما  ،يروان ،يستيز)

 ارتکاط با متردم و  ارتکاط با صود و ،ارتکاط با صدا )اصتالل ارتکاطات چهار انه ررد  ،ينيد يمعنو
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بتر استا     ميدن بته قلت  ستل   يص داده و سپس با هتدع درازمتدت رست   يرا تشخ(  الم صلقت

پتردازد   يمت  به مراقکت يدرمان مانيت ايبا محور ي لم و ينيبر شواهد د يمکتن يها دستورالعمل

سرشتار از   يرا بته  تواطف   يديت نتا ام  اندوه و ا غم ويتر   ت  ررته از اضطراب و  واطف نشتا 

بته   يرضتا  م ويتستل  ،يدواريت ام و يشت ياند مثکت و ينيب صوش ،ا تماد به صدا ت وياحسا  امن

 يبهداشت کارکنان يم برايقل  سل يمراقکت معنو با الگوي ييپس آشنا. ل کنديتکد ياله يقضا

ان ستالم و  يصتدمت بته متددجو    يهم برا ه نفس صود وين در تزکآ يجهت اجراهم به  يدرمان

 ييارتن معنتا يتا ررد با  است يضرور( محتضر  يحت دا بدحال ويشد ،يبستر ،ييسرپا)ماران يب

ها را تحمل کند و به رنتج صتود تقتد      ، بتواند رنجيبحران ط سخت ويصود در شرا يزند  يبرا

ت، يت جتاد احستا  امن  يمتار و ا يجل  ا تمتاد ب  طور مسلم  به. (9812 و 9833 ررانکل،)بکخشد 

ش را مطرح کترده  يتمام مشکالت صو ماريشود تا ب يسک  م يبا و يارتکاط درمان ين برقراريح

د يت نما يهمکتار  ا تماد کرده و يمارياز ب يناش يجانيه يها ررع واکنش يبرا يشياند به چاره و

 (.9831ا لتون، )

 

 ماریت در بيت معنويتقو خود و ريه و تنویتزک یتالش برا :يکادر درمان ةفیوظ

پتاتر،  ) يط بحرانت ياست کته انستان همتواره در شترا     ها نشان داده  در تمام ررهنخ يبشر ةتجرب

  منکع مقد  ياز ( 9833، يدمار)کند  يد ميرا تهد يو ي، زند يماريکه ب يو هنگام( 1224

از بته  يت و ن( 9833، يجتواد )شتود   يپناهنده مت  يريناپذ ز شکستيده و به  زيکم  طلک يو اله

شکل  يبه سفر زند  تيمعنوکه  چرا( 9833، يدمار)کند  يدا ميپ ياديت زيت در او اهميمعنو

انسان با  يارتکاط زند  قيانسان را شامل شده و از طر يکيزير يها جنکه و (1221، نيابرا)داده 

 .(1223، بورکهارت، 9833 ،يرالح 1223، يهارو) شود يم تجربه عتيو طک گرانيصدا، صود، د

را  يررد همراه بوده،  تادات روزانته زنتد     يماريو ب يسالمت يها با تمام جنکه يا تقادات معنو

مراقکتت   ةاز ابعاد چهار ان يکي يبعد معنو. است يبهکود قدرت و ت،يکرده و منش  حما تيهدا

برصتوردار   يصاصت  تيت انستان از اهم  يو اجتما  يشناصت روان ،يستينگر بوده و مانند ابعاد ز کل

مقابلته   يي، توانتا يت و ا تقادات معنتو يمطالعات نشان داده که معنو .(9113 ،يشر م ) است

، 1228 پتاتر، )دهتد   يش مت يرا ارتزا  ي، با  برده و سر ت بهکوديماري  بيمار را با وقوو ي  بي

داشتته باشتد و در   نستکت بته صتود     يشود که انسان احستا  بهتتر   يو با ث م( 9831، يهمت

را  يمتار يا تر ب  ين امر، حتيدست آورد و هم  ها به يماريمقابله با ب يبرا يشتريجه، قدرت بينت

 .ديت ايش کنتار ب يمتار يمار بهتر بتا ب يکند ب يا کم  ميشود  يمار ميشفا ندهد سک  بهتر شدن ب

بيشتتر  . ن استبيمارا يمعنو يازهاي، نيماريب يمعنو يها به جنکه يد يرس يل براين دليبهتر



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 131

ت يت اهم يبه اندازه سالمت جستم  يها معتقدند که سالمت معنو مارستانيبه بکنند ان  مراجعه

رترد در  (. 9833، يدمتار )شتان هستتند    يمعنتو  يازهتا يدر متورد ن  پرسشمند به  دارد و  القه

کامتل   يجا که سالمتاز آن. دهد يپاسخ م يماريصود به ب ي، با تمام ابعاد وجوديماريبا ب ةمواجه

 يبستگ يو يو معنو ي، اجتما ي، روان ي، روحيجسم ين تمام ابعاد سالمتي  ررد به تعادل بي

طتور   نيتتوان جستم، روان و همت    يانسان، نم يپس بدون توجه به بعد معنو .(1224پاتر، )دارد 

 نتوان    بته  يمراقکتت معنتو  . کترد  يکتار  يستالمت و  ياو را شناصت و برا يت اجتما يشخص

هتا،   يمتار يو مقابلته بتا ب   يدن به تعادل در حفظ ستالمت يرس يمل کم  کننده برا اترين  مهم

 ياست که در جوامع موحد در سراستر جهتان مکتنت    يو ضرور( 1224پاتر، )شناصته شده است 

از قلت    يبرصتوردار  يف ستالمت بته معنتا   يبه تعر يو رلسفه اسالم يانيوح يشناس بر شناصت

 . م توجه شوديسل

ارتت  يدر يدرمتان بترا   ن بهداشتت و ر شتاغال يستا  و يپرستتار  قانقو مح انداتاس ،پزشکان

ابتتدا  د يت ، بامتاران ين بيهتا در بتال   ن روشيت ا يان و اجترا يآن به دانشجو آموزش ت  لم وينوران

م در يمکدل به مومن ممتتحن شتده بتا تستل       را در صود پرورش داده ويتهذ و يقت بند يحق

ارتت  يدر ةستت يبتواننتد شا  يبال و شکر بر نعمتات الهت   توسطر يبرابر صواست صدا و صکر بر تطه

بتا قلت    قرار  ررتنتد  ر ياهل تنو ةزمر اه که در  آنو .شوندت  لم از دست مکارک معصوم ينوران

 .بپردازند يم به صدمتگزاريسل

 

 يت شغليات عامل رضایدن به نیتقدس بخش

نچته  آر يت نظ)ف شود يتعر يران ياين دنيو محصور در ا يصرراً ماد يموجود نوان   به ا ر انسان

و کس  قتدرت،  تروت و    يماد يها حداکثر لذت يد در پيپس با( کنند يم يد و آدلر معرريررو

اوستت و پتس از آن بتا مترگ بته       ييايت محدود به چند سال  مر دن يو يچرا که زند . باشد... 

ابتد و  يات بيح ةادام است تا امکان يستيز يازهاينبراي او ت ياولو ،حال  نيدر ا ؛رسد يم ينابود

ررتاه صتود را   و رستاند   ياري ييايذ دنيدن به  لذايرا در رس يو يو اجتما  يروان يازهايسپس ن

 .شود يم ي قالن ريغ يثار و رداکاريقرار داده و ا( ر ارراد جامعهينسکت به سا يحت)ت يدر اولو

امتت متورد   يدر قاست کته   يروح يازهاي، ننخستت يلووا يديان توحيروان اديد اه پيدر د

» :ميطلک يش امان ميباز صواست است و برا

و شفقت، ترحم به  ي، دلسوزيثار و از صود  ذشتگيچون ا يميد اه مفاهين ديدر ا. «

 يرضتا  ير را تنهتا بترا  همه کتا )و با صره اصالو در  مل ... ماران و ياز ب يريازمندان، دستگين

و نته  ) يابتد و صداپرستت  ي يمعنا مت ( دنيحضرتش را طلک يت و صشنوديصدا انجام دادن و رضا
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 ير ررهنخ بتر زنتد   يتوان بدون توجه به ت   يلذا نم. شود يها م محور ا مال انسان( يصودپرست

ات و ارکتار و  ين حاکم بر ينيت ديآنان پرداصت و بدون توجه به معنو يازهايل نيها به تحل انسان

 . را بر شمرد يزشيشان  وامل انگيها برا ا مال انسان

 ي،  تالم محضتر حضترت حتق استت و انستان دارا      يميان ابراهياد يشناس يدر نگرش هست

ل بته  يت که رطرت پتاک صتداجو را متما   ييصدا. ستها يها و بد يار و ملهم به صوبيو اصت يآزاد

 تردد تتا او را بته     ياش بتاز مت   بنتده  يلحظه به ستو ش هر يده با محکت صويها آرر ير و صوبيص

ررتته  يصطا کارش را پذ ةش، باز شت بندياسم غفور صوبر اسا   باز شت د وت کرده و سپس

ن ا مالش را يش اجر بهترياو را  فو نموده و برا يو او را در پناه مهر صود قرار داده، تمام صطاها

 . ردي  يدرنظر م

 يبه غمخوار« ننايان  با »اش توجه دارد که  لحظه به بنده ، هريت مهربانيحضرتش در نها

د، يت بزدا يرا از دل رترد  يپردازد و هر کس را که تالش کند تتا غتم و انتدوه    يش ميصو ةاز بند

 . کند يکران  طا ميپاداش ب

  بته  ازمنتد استت،  ين يمار و متددجو يدار درمان و مراقکت از ب را که  هده يو پرستار يپزشک

، (ح ارائته شتود  يکه به نحو صح يدر صورت)شان را يکرده و ا مال ا يمقد  معرر يا حرره نوان 

کمت  بته    يکند کته ا تر بترا    يشان و ده ميداند و به ا يرتکه اول م يها بر رراز  کادت ي کادت

ل الترحمن  يت م صلي ذرانده و با ابراه يا شان را از پل صراط چون برق جهندهيزند ايبپاص يماريب

 . ديررما يمحشور م

ت  متل بته   يت و در ن( اتينلا  مال با)کرده  يات معرريزان سنجش ا مال را نيحضرتش م

را تنهتا   يرد و ررموده کته ا تر کتار   يپذ يا را نمياز شرک و ر يا چ شائکهيش، هيرت صويسک  غ

م يت صتود سته  يت را در ن يگريرم وا  ا ر جز من ديپذ يم يده  من انجام يرضا و صشنود يبرا

 يحضترتش بترا  . ديت ريشتان بگ يکنم تا پاداش صود را از ا يمل شما را به او وا ذار م، کل  يبدان

شان را در همته  يو ده صدق داده و ا نوان   به بهشت رضوان و مقام قرب صود را ةن و ديمخلص

بنتد ان   يرا از ستو  ييها ن مقام تالشيدن به ايرس ياما برا. کند يحال در پناه صود، پناهنده م

در همته  ( ئات آنيمکارم اصتالق وست  )نکه با شناصت جنود  قل و جهل يد و آن ادان يم يضرور

ا يت ر يپرداصته و صود را از هر ونه ککر و صودپسند ينفسان يجهاد با هواها)حال به جهاد اککر 

دن بته  يرست  يدور نگه دارنتد و بترا  ...( نه و نفاق و يو قساوت قل ، حسد و ک ينيو شرک، صودب

 .م تالش کننديقل  سل

ش ممکتن  يصتو ( ريناپذ شکست)ز يت را در پرتو وجود قدرتمند و  زيدن به احسا  امنيرس

ا ر  و نجعلهم ائمه و نجعلهتم   ين استضعفو ريالذ يد انمن  لينر» :ساصته و و ده ررموده که
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روز و يت در همه حال پ« »رد يکه در حزبش قرار   يهر کس« نيالوار 

به واسطه ررشتتگان محتارظ از    و دارد يشان را محفوظ ميش اي رداند و در پناه صو يم سر بلند

 .   رداند يبالها دور م

ر يرا ست   دن بته آن يد و راه رست يت بهشت رضوان آرر ياش را برا ت مهرش بندهيصداوند از نها

قترآن  ن يرترام  يشتان و اجترا  يت ايامکر و اهل بيپ ةرياز س يرويم و پيقل  سل يبه سو يمعنو

بتا مشتارطه، مراقکته،     ييايت دن ين زنتد  ين سلوک را با  ذرانتدن همت  ير ايم قرار داده و مسيکر

صود،  ريکامل و سراج من يها ه و تذکر روزانه به صود و الگو  ررتن از انسانينفس و تنک ةمحاسک

»شان آموزش داده يرا در ررتار و  فتار ا يو  فتار يررتار يممکن ساصته و الگوها

 نوان   به صود« »وررموده « 

ش رتر   يصو ين معلم  الم، اسماء را به آدم آموصته و قکل از آموصتن، مقام الرحمن را براياول

ستتار را  امکر رحمتتش، پر يت و با پ« يغضک ي ل يسکقت رحمت»کرده و ررموده که در همه حال 

ده کته  يت   ناميمتار شتفارش نمتوده صتود را حست     يرت در حتق ب أو رحمت و ر يز به مهرورزين

 يد يد قکل از روز حساب بند ان صتود بته ا مالشتان رست    ياوست اما با ةا مال بر  هد ةمحاسک

»اتشتان  يزدن به ارکار، ررتار،  فتتار و ن  ياله ةبا رنخ و صک . «»کنند 

ر يدر نکود متد  يحت يقو يزشي امل انگ نوان   به «

 .حضرت حق باشد، بپردازند يکه مرض يفيوظا يبه اجرا( سيرئ)

داند باور دارد کته هتر آنچته از جانت  دوستت       ي  و معشوق صود ميکه صدا را حک يموحد

». دارد از اشتکاهات صود بنده استوجود  ييکوست و ا ر ابتالير و نيرسد ص يم

متار را بته   ياستت تتا ب   يش الهت ي  آزمتا يجاد ابتال يبر ا يو اجازه و اذن اله« 

 .ديازمايض بيمر يش و پزش  و پرستار را به ابتاليماريب

ز در ين را نازمندايض و نيکه قلکش را از ح  صدا آکنده نموده، محکت بند ان مر يپرستار

طلکتد و او هتم بتر     يحضرت حتق را مت   يماران صشنوديداده و با صشنود کردن ب يدل صود جا

در همه حال « ننايان  با »کند چرا که باور دارد  يمارش صکر ميامر متتتراقکت از ب يها يسخت

 .«مرا بس ينيب ينکه تو مرا ميهم ياله»د ي و يش چشمان محکوب است و ميپ

( ال صتدا يت کته   )ض امور به صدا و با قل  سرشار از مهرش بته  کتاداهلل   يفوبا توکل و ت يو

در قلتوب   بنتد ان قترار داده و   يرحمت صدا بترا  يش را مجرايها کند، دست يهستند صدمت م

 ياوصاع جمال حضرت حتق را در زنتد    و «»شود که  يمحترم م ز ويشان  زيا

رساند و صتاح  مقتام محمتود شتده و بتر       يم ش به ظهوريصو( تايارکار،  فتار و ررتار و صلق)

ز را متو ر در  تالم   يت چ چيپس جز حضرتش هت . ن استيقي يد، که مرتکه با يارزا ياصالصش م
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رود،  يشتر مياصالو پ  شق و يهرچه در واد. کند ياو تالش نم يجل  رضا ينداشته و جز برا

ابتد  ي يم يشتريب يرياز جان  صدا امکان دستگ ارته وياهلل  يدر سلوک ال يمنزلت معنو يارتقا

متاران را از  ي تردد کته ب   يم يمعنو ين صود مکدل به رهکريچون رسول مکرم و ائمه معصوم و

 .کند يدن به سالمت قل  تالش ميرس يرساند و صود برا يم ميبه قل  سل يدرمان مانيا يواد
 

 ند؟ ا کدام یدر ارائه مراقبت معنو يمالحظات اخالق

بر اسا     صوديناميکو ديپس يپرستارالگوي لد ارد پپلو در يه يالديم 9142چه در سال ا ر

ررتع   يد که در پينام ين ررديارتکاط ب يرا برقرار يوان، پرستاريد و با الهام از سوليد اه ررويد

 ييها د و  امکنماران توجه يمشکل اضطراب ببه د يماران است و بايبنارضايتي و ناامني احسا  

ن ارتکتاط بته درصواستت    يت ا يابراز کردند که برقترار  آنان يد، ولکرارتکاط مطرح  يبرقرار يراب

ا لتون، )مار است يز بيطور که صاتمه دهنده ارتکاط ن همان. از اوستيدنکال احسا  ن  مار و بهيب

 ازيممکن است از ن يمار به  لت  دم آ اهياز مواقع ب يارياست که در بس ين در حاليا(. 9818

 (  9811، يپرستار ي ها هيل نظري، تحلياسد زند. )صکر باشد يبه درمان و مراقکت ب

داند؛  يم( 1223جورج، ) ي  صدمت ارزشمند اجتما يمار را  کادت و ياز ب ياسالم پرستار

: تى از امام صادق آمده استيچنان که در روا

گتر  را روا  يچ مستلمانى حاجتت مستلمان د   يهت . 

نکه صداوند تکارک و تعالى به او صطاب کند که پاداش تو به  هده من استت و  يسازد، مگر ا نمى

بته   پزشت  و پرستتار  ( 134، و 8نى، اصتول کتارى، ج   يکل. )پسندم ت نمىيکمتر از بهشت برا

 يمار بوده و چنانچته بترا  يارتکاط و ارائه کم  به ب ي ام بر قرار شيپ ي  مصلح اجتما يمثابه 

ر  متل کنتد،   يت صود بته شترح ز   يو شر  يف انسانيوظابر اسا   فهيوظ يارتکاط و ادا يبرقرار

 (. 39، و 91، ج ينيامام صم)رتکه اول را انجام داده است  يها در رراز  کادت يالکته  کادت

ها را نه با زبان کته بتا ررتتار صتود بته       ن است که انسانين بر ايمعصوم ةيما از آنجا که توصا

 يريدر هنگام دستگ يدرمان ياست که تمام پرسنل بهداشت يد، ضروريمان د وت کنياسالم و ا

آنچته  بتر استا     را يارتکتاط درمتان   ياصتول برقترار   يدن به ستالمت معنتو  يرس يماران برايب

 .اند، انجام دهند ررمودهن ارشاد يمعصوم

 ونه که پرورد ارم مرا بته انجتام واجکتات     همان: ررمود امکريکه پ: ماريمدارا کردن با ب ررق و (9

چون از ( 943، و 1، ج يشهر ير يمحمد. )مدارا با مردم دستور داده است  به ،ررمان داده

است  يامانت اله دانش آموصته حضرت حق و، مسجود مالئ ، فه صداينظر اسالم انسان صل
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صدا بوده و بته   يننايان  با شامل  يمارياست، و در هنگام ب يکرامت انسان ن و ش يدارا و

 يمتار يدر هنگتام ب  شي؛ د تا »ه و آله ياهلل  ل يامکر اکرم صليپررموده 

 ب ومار توام بتا اد يپس آداب حضور در محضر ب( 191، و 39، ج يمجلس. )مستجاب است

  روز و يکه  يکس: ديررما يم امکريپ است که يادتيمار  يهر بار صدمت به ب احترام است و

ه الستالم  يت ل  ليت م صليرد، صداونتد او را بتا ابتراه   يرا به  هده بگ يماريب ي  ش  پرستاري

، و 31، ج يمجلست ) کنتد  يمت  از صراط  کور يپس همچون درصشش برق .کند يم محشور

ض تتالش کنتد و   يمتر  يازهتا يکه در برطرع کردن ن يکس :ودندحضرت صادق ررم و (813

حر ) شود يم که از مادر متولد شده است، از  ناهان پاک ياو را برآورد، همانند روز يازهاين

 :لذا .(118، و 1، ج ي امل

ستالم صتود را    ت ويت ته بتا ادب و  مار ويبه ب يو صدمت رسان يارتکاط درمان يدر برقرار بايد (1

 .پيش قدم شد کرد يمعرر

 نيرتح، متممن  ةدر سور ديقرآن مج.  اقدام به مراقکت کرد يرصواهيص شفقت و و يبا دلسوز (8

م اهلل ررمتود  يکلت  يو صتدا بته موست    «»:کند يوصف م نيرا چن

پتس  . ت از ابتال به بتال ي ر  کرد منزه است ذات احد يموس .يامديادتم نيمار شدم به  يب

حضترت امتام   . يکترد  يادت مت يت مرا   يررت يادتش ميمار بود ا ر به  يام ب رمود رالن بندهر

اج بته دوا  يت ش از آنکته احت ياج دارند به محکتت، بت  يماران احتيب: ديررما يم  ينيصم

  يت ض صودش را مثتل  ين مريمارستان، اياش آمده است در ب که از صانه يضي  مري. دارند

، بتا محکتت، مثتل    يمت، با ررتتار انستان  ين پرستارها با او با ماليچنانچه ا ا ر. داند ي  ميغر

ش يشود و آرامش بترا  يم( جدا)ن حس غربت از او منفصل يبرادر و صواهر با او ررتار کنند، ا

، و 91، ج نتور  ةفيصتح ) .کنتد  ي، در بهکود او کم  مت ين آرامش روحيشود و ا يحاصل م

31). 

مار در زده و کس  اجازه کند تا ررمتان حضترتش را اطا تت کترده     يدر هنگام ورود به اتاق ب (1

ن  متل  يت با ا و (13، نور)باشد

 . رديمورد احترام قرار   يو يم مکانيمار رراهم شده وحريش وآرامش بيآسا

مراقت  و درمتانگر   . دهتد  ير را متورد صطتاب قترار مت    متا يبا ادب ب يارتکاط درمان يدر برقرار (4

 اديت را بهتا   آن ا تر استم  ! دهند يم حي الم ترج يها نام ةمردم نام صود را به هم اکثرداند  يم

تعاررتات و   نيتر فيلط ةصاح  اسم به منزل يبرا دتلفظ کن يو درست يرا به آسان  ن و آ دآور

 ،ديايتلفظش بر  ن ةاز  هد يصوب به اي داموش کناما ا ر آن را  رر .توجهات است نيتر  رانکها

ستپارد تتا    را به صتاطر  مارانيباسم  ديبا پس. شد دموج  رنجش صاطر مخاط  صود صواه
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 .ز و محترم هستنديش  زينشان دهد که چقدر برا

 ي براي تکري   فتتن بته  يها هميشه از ررصت بوده،ممدب و با نزاکت  ماريبهمواره نسکت به  (1

صداونتد متعتال   . کنتد شتان؛ استتفاده    هتاي  هتا و ناکتامي   ا اظهتار همتدردي در غتم   و يها  آن

 :نديررما يم

 .دييو با مردم به زبان صوش سخن بگو ﴾38 ،بقره ﴿ 

در برابر  يکار را حت نيزد که صدا ايبه او بپره ييمار لکخند زده و از ترشرويدر همه حال به ب (3

 صتود  متار  ياز شتدت ب  نکهيبرا  ا ماريب. «يان راه است ن ي کس وتول»: ررموده ينا نهيناب

و پرستتاران، از   انيت  اهى نگاه اطرار. کند جستجو مى انگرينگاه د ةنييآ اه شود، آن را در آ

 ر يدو نوو نگتاه، تت     نيا. با ت سف و نگرانى ختهيرو  صشنود  و صرسند  است و  اه آم

او را  ز،يدوار و نگتاه تت  ربرانگ  يت بتا رضتا او را ام   ختته يدارد؛ نگتاه آم  متار يب هيمتفاوت بر روح

 :ديررما صادق مى رو، امام نياز ا. سازد مى ديمضطرب و ناام

کته موجت  حتزن و انتدوه      دينکن( ر اد يغ)نگاه  ند،ياهل بال و کسانى که مکتال به .

 (91، و 34، ج يمجلس) .شود آنان مى

راقکتت  ن ميقکل از مراقکتت کست  اجتازه کترده و در حت     . و در نگاهش  فاع را مرا ات کند (3

زنتان و   انيت از اصتتالط م  زيت ضمن اجتنتاب و پره  و مالطفت انجام داده، ياقدامات را با نرم

 ميحتر  متار يو ب با حفظ پوشتش متددجو   .(18 هيقصص آ) نموده ديمردان بر  فت نفس تاک

ه يت نتور آ ) م آنيکه حجاب و حفظ حر (11هيسوره ا راع، آ) دارد يمرا محترم  يو يشخص

ا و يت و ح( 89و  82ه ينور آ) از نگاه نامحرمان يو حفظ و نگهدار( 41 و 44ه يو احزاب آ 12

ستفارش شتده از جانت      (919ه يت و طته آ  11تتا   91ه يا راع آ) ستر  ورت و پوشاندن آن

 .حضرت حق است

متار بته ررمتوده    يت بين به شخصت يدن با القاب زشت، و هر ونه توهير، نامياز تمسخر و تحق (1

در  يادبت  ين بت يتتر    استت و کوچت   ي  و حست يکه صدا را رقزد، چرا يحضرتش جدا بپره

دم را بتر حتق صتود مقتدم     مر حق صداوند .(91، 91، 99ه يسوره حجرات، آ. )محضر اوست

ان يت ات متعتدد انستان را بته  فتت ب    يت و صتدا در آ  .(191 صطکته  الکالغه، نهج) دانسته است

سوره نساء و  18و  81ز يسوره بقره و ن 183و  181و  111و  933ه يآ)سفارش نموده است 

سوره حجتر و   13تا  19ز يو ن 11و  18چون  ياتيسوره ا راع و آ 39و  32سوره مائده و  1

 . (سوره شعراء 911و  914

 زيت ن متار يبته آهستتگى ستخن  فتتن در حضتور ب     : زديمار بپرهياز نجوا کردن در حضور ب (92

در  ىيها  فتنى پندارد نا و مى کند ها و دقت او را به سو  نجوا کنند ان جل  مى تيحساس
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صتاطر   نيبته همت  . صواهند و  از آن آ اه شتود  نمى انياو وجود دارد که اطرار مار يمورد ب

 د،يتعداد ارراد بته سته نفتر رست     هر اه :ديررما امام صادق مى. شود دچار دلهره و ناراحتى مى

ان بدارنتد؛ چترا کته    پنهت  گتر ي تو  صتود را از نفتر د    دو نفر آنان نجوا کنند و  فت و دينکا

، 92الحکمته، ج   زانيت م) آزارد شود و او را مى  و موج  اندوه آن شخص مى  ونه  فت و نيا

روز  يمار قضاوت ننموده، بداند که قاضيب ةباروجه در چيارتکاط به ه يهنگام برقرار .(91و 

 . ن استيجزا احکم الحاکم

 يمتار را، پوشتانده و بترا   يب يوه زنتد  يوب صدا، هر ونه صطا در شياسم ستار العبر اسا   (99

ز کستى را کته راز بترادر    يت ن: امام کاظم ررمودنتد . دلسوز تالش کند ياصالح آن مثل مصلح

خ  کا  قمى، يش. )نديب ه  رش الهى مىيامت در سايمسلمان صود را بپوشاند، روز ق

وب يت وراش نمودن   مارياز تهمت زدن به ب( 181، و 3ق، ج .   ه 9111، دارا سوه، 

ستوره نستا،   )به اندازه صانه کعکه دارد، حفظ شتود   يارراد که حرمت ياو اجتناب کند تا آبرو

  .(913، 991ه يآ

  بته  دانتد، و  متى  ماريبيعنى اسرار  که از . کند امانتدار  مار را پنهان داشته، از راز اويسر ب (91

: ررمايتد  متى ( و)امتام  لتى   . نمايدنرشا امانت نزد او باز و شده است، حفظ نموده و ا نوان 

ا  اباالحسن امانت را ادا کتن  : حضرت رسول اکرم سا تى پيش از وراتش سه بار بمن ررمود

چه مال انسان ني  باشد چه انسان راجر چه کم باشد و چه زياد حتى ا ر آن امانت ستوزن  

هر تز  : معررى شتده استت  امانتدار  معيار نيکى ( و)در حديثى از پيامکر اکرم . يا نخ باشد

بسيار  نماز و روزه و کثرت حتج و نيکوکتار  و زمزمته شتکانه اشتخاو را منگريتد، بلکته        

د بته ررمتوده قترآن    يپس با. را معيار نيکى و بد  قرار دهيدها  آن راستى  فتار و امانتدار 

 .ت دهديمار اهميب يسوره مکارکه نور به حفظ آبرو 93يال 99ات يم در آيکر

متاران بته   يتمتام ب  ير را با هر ررهنخ و زبان و رنخ و نژاد اکرام کرده و به  دالت بترا مايب (98

را از حضرتش آموصته و باور دارد کته  « »بپردازد چراکه  يمراقکت م

 .است ياله يها در تقو انسان يه برتريتنها ما

سالمت او مضر  يش را که برايها ت داشتهمار احترام  ذاشته و اجازه دهد دوسيق بيبه  ال (91

  .ستند همراه آورده و حفظ کندين

متار  يو به اصالح ارتکتاط ب ( )مار را برادر صود دانسته يب (94

. ق کنتد يمار تشتو يرا در ب فو  و بخشش و  ذشت .با صدا، صود، مردم و  الم صلقت بپردازد

بر شتما  : ررمودپيامکر  .ريپذ العفو است و توبهواوست که حضرتش صود ذ که صذ العفو ررمان

متار  يبداند  فو در قل  ب. باد  ذشت و بخشش؛ زيرا  ذشت جز  زت چيز  بر شما نيارزايد
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 .دهد يبرد و به او آرامش م ين مينه را از بيو ک يياحسا  انتقام جو

 :ن استت يمتق ياو بپسندد که سفارش مو مار و صانواده يب يپسندد برا يصود م يآنچه برا (91

پس آنچه را ! گران قرار دهين صود و ديا  قضاوت بيار و مقيشتن را معيصو! پسرم .

، بتر  يپستند  يصتود نمت   يدار و آنچه را بترا  گران دوستيد ي، برايدار يوست مصود د يبرا

 .(32، و 8الکالغه، ج  نهج) ز مپسنديگران نيد

متار  ياز رحمت حق ا ظم ککائر است به ررموده امام صادق بته ب  يدياز آنجاکه قنوط و نا ام (93

:  د دهدکه ررموديام

 رچته  . ديدوار سازيطول  مر ام( سالمت و)د، او را به يمار وارد شديهر اه بر ب .

ستازد و آرامتش و    يمار را دلخوش مت يب يست، وليدوار ساصتن، در قضا و قدر مم ر نين اميا

  روح يت ا هم بترود، بتا   ين دنياز امار يا ر ب يحال حت نيدر ا .شود ين او را موج  ميتسک

، و  39، ج بحتارا نوار ) شما ارزشمند است ين برايرود و ا يا مين دنين از ايريدوار و شيام

نتد و احستا    يداد حتوادث صتوش آ  يموجود و رو يماريبه ررع ب يدواريبداند که ام(. 114

 يمان درمانيبوده که با ا يمراقکت معنو ي، از اصول اساسيت با پناه بردن به رحمت الهيامن

 سوره مائتده )کرده  ياز صوع و حزن معرر ييه رهايمان را مايو صداوند ا. است يابيقابل دس

 (.1/رتح )داند  يرا  امل آرامش م  و آن( سوره انعام 13ه يو آ 11/ 

امتام   ت کندکته يت مار و صودش تقويرا در ب مردمصدا و  نسکت به ينيصوش ب حسن ظن و (93

» :رمودندر( و)ا ر 

که صداونتد در ظتن    يدرست هب. ديکو به صداوند داشته باشيظن ن« 

ند و ا ر ظتن صتوب نداشتته    يب يم يکيکو داشته باشد نيا ر ظن ن. بنده مممن است يکوين

کتس  متان    هتر  :ررمتود ( و)رمومنتان  يامو ( 911 ن وير المعيتفس) نديب ينم يباشد صوب

ات  متان داشتته بتا او     طور که درباره ق نموده آنينسکت به تو داشت  مانش را تصد يريص

ش ائيت بزرگ از مردم صواسته و بر زبتان اول  يد صداين باشيصوشک نسکت به مردم. ررتار کن

ن امتر ستزاوارتر   يند صود بتد يق نمايحق صود را تصد گران دري  ديکرده که  مان ن يجار

( نه رقط صداونتد )را  يزيحسن ظن به هر چ يحق تعال: د کهيآ يم ن بريات چنياز روا. است

از  يکت ين  متان ن يا چنت يت  و .بترد  يش مت يپت  ي  ويت ورق  مان ن امر را بر ق کرده ويتصد

ه اقد  صداوند است يرها از ناحينکه همه صيرا با رر  ايز .ستق حسن ظن به اهلل ايمصاد

عت ير را در او به وديآن ص ين است که حق تعاليکش صصکه ا ير در حقي مان ص سرانجام

 .است نهاده
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امکرانش همته رحمتت   يت بوده و پ ياله يکند که رحمت از اسما يمحکت قلکابراز مار يبه ب (91

را هتا   آن ديگران بايجل  قلوب د يبداند برا. است کش ياند و حک  الم بوده يبرا

مهر ها  آن ت اصالو بهيمانه و در نهايمند شود و صم گران  القهيد ا ر واقعا به. دوست بدارد

رهماند که شما  يکار به طرع مقابل م نيکند با ا يجاد ميدر طرع مقابل ا يبورزد، حس صوب

 .شما  القه دارمد و من به يز و مهم هستيم  زيبرا

ا اصالق ي يسک  غلط زند  ي اه. ه و به ارشاد او بپردازداحترام قائل شد ماريببراي  قايد  (12

قصتد   کته  يپزشت  و پرستتار  . دانتد  يرا اشتکاه نم  ل است که آنين دليمار به اينامناس  ب

متوجّته   رامتار  يبو بتا ماليمتت و شتفقت     هحکمت و منطق وارد شد ارشاد دارد، بايد تنها با

) :ررمايتد  قرآن کريم در اين باره مى. دينمااشتکاهش 

بته متعتکتود کتستانتتى کتته غتيتتر    ( 

بته صتدا    (جهل ظلم يا)متکتادا آنتان نيز از رو  ! تد، دشتنتام نتدهتيتدصتوانتن صتدا را متى

 !دشنام دهند

ازمنتد  يمتار و ن يصود ب يکه ممکن است روز نداند چرا ي اه صود را در امان از مکر اله چيه (19

 :ديررما يم يا هيه السالم در توصيامام صادق  ل. دشومراقکت 

 يمتار ي  دستته مکتتال بته ب   يت : اند مردم دو دسته .

د و از يان مهر بورزين، نسکت به مکتاليبنابرا. برند يگر در سالمت به سر ميد ةهستند و دست

 .ديي، صداوند را سپا   وصود يت و سالمتيد و بر  اريکن ييآنان دلجو

حستن  »بتا  . استت  ينتام  و صتوش  يت و سترور يگران، رمز محکوبيسته با ديسلوک شا بداند

 يپاستخ معنتو   يمار، ضمن بررسيبا ب يدرمان ارتکاط يدر ط .ها شد دل ةتوان راتح قلع ي، م«صلق

 و يرهرستت بررستت بتر استتا    يو يمعنتتو يهتا   يص آستتي، مورتق بتته تشتخ  يمتتاريبته ب  يو

مراقکتت   ةبرنامت  ،ميمتار بته قلت  ستل    يدن بيت رست با هدع درازمد شده و يمعنو يها صيتشخ

کم  از  مراقکت در منزل و د بر مراقکت از صود ويصانواده و با تاک مار ويرا با مشارکت ب يمعنو

پارچته در    يمار را به  نوان کل يند و در همه حال بينما  و اجرا يمار طراحيب( لو و )محارم 

 .ردينظر بگ

رتراهم  را  ن رشتد يت ستتر ا بصدا  هاي شيانسان است و آزما ياريو اصت ينش رشد معنويهدع آرر

با تث بتروز    يماريب .را بسنجدها  واکنش آنتا دهد  يش قرار ميو صدا بند انش را تحت آزما کنند يم

 يبهداشتت  کارکنتان  ةفت يوظ . تردد  يمتار و صتانواده او مت   يدر ب( يو روح ي، رکريجسم)هاي  واکنش

. ررد نسکت به مشکالت بالقوه و بالفعل سالمت استت هاي  واکنش ص، درمان، مراقکت ازيتشخ يدرمان

 . مار و صانواده او پرداصتيمشکالت ب يابتدا به بررسحل مشکل بر اسا  ررايند  ديپس با
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مار و صانواده يدر مورد ب يمار از هر ونه قضاوت و داوريبه ب رساني ن صدمتيدر حت بايد در 

 (. ستا يگريکس د يکه قاض) کرداو اجتناب 

( کتادر درمتان  )مار از درمتان و مراقکتت   يرد که بيصورت   يد زمانيبا يدرمانقطع ارتکاط ـ   

 . رديم به قطع ارتکاط بگياز شده باشد و صود تصمين يب

از )متار و صتانواده   يدر ب يازيت ن يجاد استقالل و بت يا يد تمام تالش برايدر طول مراقکت بات 

 . ش روديسمت مراقکت از صود به پمار به يصورت  ررته و ب( کادر درمان

مراقکت در منزل باشد چترا کته صانته را صداونتد      يها برا د تمام تالشيدر طول مراقکت بات 

 . محل امن و آرامش قرار داده است

کته  )رد يت او امر مراقکتت صتورت     يمار و ارراد مهم زند يق محارم بيو تا حد امکان از طر

 (. ررانکل است يدرمان روش معنا

 متار و يبو د شتو مار استتفاده  يبه ب يبخشديه اميمار به  نوان  وامل اوليا لو و  بيررزند  از

 .د يرقرار محور مراقکت  او راصانواده 

بته  رهرستت  بتر استا     متار و صتانواده او،  يو جل  ا تمتاد ب  يارتکاط درمان يپس از برقرار

پرداصته و با ( يو جسم ي، رکريبعد روح)شان يمار و صانواده در تمام ابعاد وجوديب هاي واکنش

 . دهد يقرار م يرا مورد بررسها  واکنشن ينگر ا د کليد

   و يت دچتار  ( ستالمت )ها در برابر سل  نعمتت   صاطر داشت که صدا ررموده انسانه د بيبا

. تتوأم بتا رختر و غترور     يز دچار شتاد يشوند، چنانچه در برابر نعمات ن يم يديناام

 يو ا ر بته انستان از جانت  صتود نعمتت     ( 1 هود)

   و رحمتت  يت )د و ناسپا  صواهتد بتتتتود   يم، او نااميريرا از او باز پس بگ م، سپس آنيبپوشان

» ز آمدهيوسف ني 33چنانچه در  .است يصدا مقدمه کفر و ناسپاس

ا ر پس  

همانتا  : دي و يو م( شود يم رور م)م يبه او بچشان يده نعمتيکه به انسان رس يو محنت ياز سخت

  مان او شادمان و رخر رتروش استت   يب( گر به سراغم نخواهد آمديد) دها از من دور ش ي ررتار

 . (92هود )

نته  )استت   يرونيها متزلزل و وابسته به حوادث ب انسان يت بعضيشخصد توجه داشت که يبا

هتا   يهتا و شتاد   يکته ستخت   ررح رخور است، حال آن يد کفور و  اهيناام ي اه( يکما ت درون

 . (   دارد و نه کفران و نه تفاصر، بلکه نشکن و مقاوم استيمومن نه )زود ذرند، 

آنگاه که به . ه توستي ل يبا تو و  اه يروز ار دو چهره دارد،  اه(: و) يلش مو   يبه ررما

ش يرا در هر حال مورد آزمتا يشه کن، زينفع توست م رور مشو و آنگاه که به ضرر توست، صکر پ
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 (. 39حق  38ج ، ،بحار) يهست ياله

( رابتر  و اضتط )د به احسا  صوع يمار بايب( يپاسخ معنو) يروح هاي واکنش يدر بررس

ام،  متار شتده  ينکه چترا کته متن ب   يت نسکت به ايامد آن احسا  حزن و غم، صشم و  صکانيو پ

کته از   ،نته ياحستا  ک . بودها  آن من مال يماريکاش ب يا  ه سالمند،يکه چرا بق ،احسا  حسد

مار يده بودند تا مرا بيه نقشه کشينکه بقياحسا  سوءظن به ا. رميد انتقام بگيام با يماري امل ب

 . بر اسالم مرتفع  ردد يمکتن. .. کنند و

بتر   يمکتنت  يهتا  ده شتده و بتا دستتورالعمل   يمار ستنج يد در بيرسان با  يسآتمام  واطف -

 .شواهد مرتفع  ردند

و ( )ل غلط، يتحل يکي: کند يرا صطرناک م يز شاديد توجه کند دو چيبات 

 (. )صود شود  يروشگران و رخررير ديسک  تحق ين شاديگر آنکه ايد

ل  واطف و احساسات نشت ت  ررتته از تتر  و    يتکدمدت  در دراز يمعنوهدع از مراقکت ت 

 . بهجت است سرور و شق،  ،تيا تماد، امن آرامش وسرشار از  ياندوه به حا ت

 يهتا  تيت مراقکتت از صتود و انجتام رعال    ييدن بته توانتا  يرسضمن  ماريبد تالش کرد تا يبات 

 . م باشديقل  سل  يدارا ،يمرة زند روز

رامتون صتود   يط پيسرنوشتت و  ررتتار شترا    يناتوان و قربتان  يد صود را موجوديمار نکايبت 

نادرستت   يزنتد   ةويچهار انته و شت   يها ر انتخابيبه ت  ( يدرمان  با شناصت)د يبپندارد، بلکه با

 . رديذرا بپها  آن تيبرده و مسئول يپ يماريجاد و بروز بيصود، در ا

ارتکاطتات   ةمتار و نحتو  يب يابعتاد وجتود   يپتس از بررست   يمعنو يها مراقکت ياجرابراي   ت

 تالوه بتر استتفاده از    ( يرامتون يعتت پ يت، با مردم، با صتود و بتا طک  يبا صدا و معنو)چهار انه او 

ن آ م استتفاده  يتستک  ياستالم  يها از روش ،ط  مکمل ةيو  انو يمداصالت رتتتتر  يها روش

 . کرد

شتنهاد  يپ اش متار و صتانواده  يبته ب هتا را   ايتن روش مراقکت زمان است که پرستار در  فتني 

ممکتن استت کته    . پتردازد  يمها  آن بسته به  القه و توان صود، به انتخاب يماريکند و هر ب يم

ت کتار صتود را بتر    يت ه محورکت نيا يجتا  هن حال بت يستم در ايد اهل نماز صواندن نيبگو يماريب

عت، سپس ارتکاط با مردم و صتودش بته ستمت    يم از ارتکاط او با  الم طکيقرار ده يدرمان مانيا

 ةامکر و ائمت يت پ ةريست بر اسا   مار رايب يم سک  زند يم تا بتوانيرو يش ميت پيارتکاط با معنو

 . ميجاد کنيت ايم و در او احسا  امنير دهيياطهار ت 

ستت، بلکته داشتتن ارکتار و     ين يجسم يها ا  ملکرد ار انيتنها اصتالل در ساصتار  يماريب

 .است يماريشود، ب يم يغلط زند  ةويو ش يئات اصالقيز که سک  بروز سيغلط ن يات قلکين
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ت رهکتر معصتوم   يت ت و و يت ن نعمت  طا شده به بشر در کنار نعمتت امن يتر بزرگ يسالمت

قع، درمتان  ص به موي، تشخيريشگيپ يد برايموظف به حفظ و حراست از آن بوده باهمه ، است

ن سطح سالمت يتا به با تر نموده  يزير برنامه يريشگياز آن در تمام سطوح پ يع و بازتوانيسر

 . نددا کنيپ يم است، دسترسيکه قل  سل

ن يمار شده و ايسک  تر  ب( ارزشمند نکودن) يو ناتوان ياحسا  ناامنکه  د توجه داشتيبا

 ،يتتوز  نته ي،کيلجکاز، ييجتو  ، انتقتام تيصشتم و  صتکان   :چتون  يتر  و اضطراب سک   واطف

 .شود يحسادت، تنفر، وسوا ، حرو و طمع م

گتران رعتال   يدو بته دستت   متا صتارج   اصتيتار  از  ييهتا  م بخشيم که هر چه بترسيد بدانيبا

ن يت شتده و ا  يم، سک  رشتد معنتو  يا ا صلق کردهيت آنچه انتخاب يرش مسئوليپذ يول. شود يم

 .(9831 ،سيزوکا ررانس) هاست و تمام تر  يبه زند انتخاب متعهدانه سک  معنا دادن 

 

 انجام شود؟ یقواعد د با چه اصول ويبا یمراقبت معنو

ن ين مکت يت د يرهنمودهابر اسا   ديمار و صانواده او بايبا ب يدرمان ارتکاط ين آداب برقراريبنابرا

ن يت ا ملزم بته ا د صود ريبا يدرمان يمختلف بهداشت يها کارکنان بخش. اسالم باشد که ذکر شد

 .بدانند ين امر مهميف صود را متکفل چنير وظايند و  الوه بر سايکار مهم نما

 

 یمراقبت معنودر  ينيد از شواهدگرفته شده  یها دستورالعمل ضرورت استفاده از

 درمتاني  و بهداشتتي  هتاي  مراقکتت  ة رصت  در ستريع  تحتو تي  و هتا  نوآوري شاهد امروز، جهان در

ش وزارت بهداشت و درمتان و آمتوزش   ياز چند سال پ .(1223 رزونخواه، ،يکيحک ،ييرضا) هستيم

نتان از ارائته   ياطم ي، بترا (نظارت و کنتترل ) صود يت اصلي مل به مامور يران در راستايا يپزشک

 ينيگزينظتام ستالمت، جتا    ياستگذاريروز، ضمن س يبر شواهد  لم يمکتن من ويا ،يفيمراقکت ک

 .کار صود قرار داد کشور در دستور يمراکز درمان يابيارزش ياج هرا ب يا تکاربخشالگوي 

 يو ا ربخشت  ييق کتارا يت دق يابيآن  تالوه بتر ارزشت    ياستت کته طت    ينتد يارر يا تکاربخش

 يط مراقکتينان از محياطم ،ماريب يمنيت و ايفيبهکود ک يمستمر برا يتيرعال ،موجود يها روش

جتاد  يکند، رراهم کرده و به منظور ا يد ميتهد اکارکنان ر ماران ويکه ب يهايمن و کاهش صطريا

و منتد   نظتام   ابتزار  يبر استاندارد به  نوان  يمکتن يندهايارر ياز وجود و اجرا يا تماد  موم

 د تتا بتا  شتو  يمند م بهره ،يمارستانيت صدمات بيفيو بهکود مستمر ک يمنين ايتام يهدرمند برا

 متارکو ، )بخش، کارا و مقرون به صرره باشتد  صدمات ا راين ، يت صدمات بهداشتيفيک يارتقا

 (.1228 ،هاستون
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و بهکتود  ملکترد پرستتاران،     يت صتدمات پرستتار  يت فيک يارتقا و يابيو ارزش يبررس يبرا

 يالمتست  يهتا  مراقکتت  يد يچيپ. ميهست يو  لم يالملل نيب ير به استفاده از استانداردهاينا ز

 يمار و منتارع متال  يمنارع ببر اسا   ينيبال يها يري  ميمشکل شدن تصم  ذشته و ةدر دو ده

 ين اطال ات به صورت راهکارهتا ي، اينيبال يها يري  ميل تصميتسه يتا برا سک  شد ،سازمان

  .(1224  ،ياد) منتشر شوند( دستورالعمل) ينيبال يري  ميتصم

 ياستانداردستاز  يقتات بته ستو   يت تحقيبتا هتدا   ينيبتال  يپرستار يها دستورالعمل ياجرا

 يهتا  دستتورالعمل  .(1221 ،آلکترت  ينانست )ت مراقکت متو ر استت   يفيک يارتقا يها برا مراقکت

 يابزارهتا تترين   مهتم از  يکت يو  ينيبتال  يها استيدر س يديکل ياز اجزا يکي يمراقکت پرستار

ن يآصتر بتر استا     هتا  آن ز کتردن رو بته  يکته بترا   (1221 ،ررنچ)ت مراقکت است يفيش کيارزا

شتود   يمنتد تتالش مت    ن شتواهد در دستتر  و بته صتورت هماهنتخ و نظتام      يقات و بهتريتحق

 (.9191 ،همکاران وش وي ،1221 هولشوع،)

 کت شده يا مقا ت حاصل از تحقيقتات   ةي  تجرب  ،شواهد به هر مفهومي مانند ي  دستور

 .استت  محترز  پرستاري ةحرر در  لمي شواهد از استفاده ضرورت ،امروزه .شود يم لمي اطالق 

بتر   يمکتنت  ياز پزشتک  (Evidence Based Practice اي EBP)« بر شواهد ي مل مکتن»که  چنان

در رشتته  « بتر شتواهد   يمکتنت  يپرستار»با نام  يگريبنا به ضرورت مفهوم د و شواهد استخراج

 را کتاربرد  شتواهد  بر مکتني تمراقک همکاران اسکات و .(1221 ،ررنچ) شود ميمطرح  يپرستار

 بيمتار  هتاي  ارزش به توجه نيز و باليني تجارب دانش، تخصص، با تحقيقات همراه بهترين نتايج

 اولويتت  را بر شواهد مکتني کس پرستاريي  .(1221 ،يحاج باقر) آورند به شمار مي در مراقکت

از  مراقکتت  در شتواهد  هتترين ب از استتفاده  با باليني  يري طريق تصميم از بيمار دادن به منارع

  .(1221 ،يحاج باقر) است کرده تعريف مددجو

 پژوهشي است شواهد از اي مجمو ه از استفاده نيازمند هاي پرستاري مراقکت که است واضح

شتده از تجتارب و    منتشتر  يهتا  ارتته يپرستاري مکتني بر شتواهد بته    .(9111 ،کالوم ،تامسون)

جديتدترين  بتر استا     ي بتراي مراقکتت  يشيوها  نوان به و تحقيقات  لوم پزشکي استناد کرده

 هستتند  مواجته  مشتکل  بتا  شتواهد  بتر  مکتنتي   ملکترد  اما پرستتاران در  کند، ي مل م ها يارته

 .(1219 ،اسپکتور)

  ملکترد  ةبار در پرستاران نيازهاي و ديد اه بررسي با تحقيقي ةمطالع ي  طي پژوهشگران

 شتواهد بتر استا     بتاليني  ا مال انجام پرستاران، ة قيد به هک اند داده  زارش شواهد بر مکتني

 بتاليني  ا مال پرستاران از درصد 11 اما تنها شود، مي مراقکت کيفيت ارزايش به منجر تحقيقي،

 کمکتود وقتت،   مانند  واملي که بودند معتقدها  آن .دانستند مي تحقيقي شواهد مکناي بر را صود
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نکردن  حمايت نيز و دانش کمکود سنتي، ارکار ،نکردن مالي حمايت منابع، بهنداشتن  دسترسي

 .(1224  ،ياد) شود مي شواهد بر مکتني  ملکرد مانع پزشکان، و مديران

ارتراد   ةديت ، شتامل ا يني  مشکل بتال يدا کردن راه حل يپ يشواهد اطال ات کس  شده برا

 قتات  لمتي استت    کت شتده و يتا مقتا ت حاصتل از تحقي     ةي  تجرب  ،ي  دستور ،نظر صاح 

تحقيقتات،   بهتترين  نتايج کاربرد با« بر شواهد يمکتن يپرستار» و ،(9811 ،ي کاد ،رژه ،رينحر)

مراقکتت در جهتت     رضةدر  بيمار هاي ارزش به باليني با توجه تجارب ،دانش، تخصص با همراه

  .(1221 ،يحاج باقر) شود يم مددجو، انجام منارع

تا با استناد بته  ( 1223 ،کالوم ،تامسون) پژوهشي است اهدشو نيازمند هاي پرستاري مراقکت

 يمکتنت  يو در هرم پرستتار ( 1291 ،اسپکتور) سر کنديرا م ن مراقکتيبهتر ،تجارب و تحقيقات

نظتران را بته    اند از جملته نظتر صتاح     قائل شده يت صاصياهم ةدرجشاهد هر  يبر شواهد برا

ات يت روا ،  قترآن و تادان ايرانين اسيسفانه هنوز در باما متا ،رنديذپ يم    روه از شواهدي نوان 

متورد   ينت ياستفاده از شواهد د ررته نشده ويبدون صدشه پذ ن به  نوان شواهد متقن ويمعصوم

 ييروز و قابل پاستخگو  به ردد و  يسال قکل بر م 9122شان به يست، چرا که به ز م ايرش نيپذ

 يبترا  يا د کننتده ييت نکتات تا  ياز منابع  لمت  يکيدر اينکه مگر . ستنديبه مشکالت امروز بشر ن

 . وجود داشته باشدها  آن

 ياجتمتا   ،يروان ،يستيز ةکپارچي ي  کل چندبعديمار به  نوان ياست که ب ين در حاليا

د يت دارد کته با  ييازهايصود ن ي  از ابعاد وجودي در هر( 9831 ،همکاران و ياصفهان) يمعنوو 

ص، يفه تشتخ يوظ يو پرستار( 9811 ،ياسدزند) شودتوجه ه آن ب ينگر پرستار يدر مراقکت کل

بالفعتتل ستتالمت  ا متتددجو بتته مشتتکالت بتتالقوه ويتتمتتار يبهتتاي  واکتتنشمراقکتتت از  درمتتان و

در تمتام  ( 9111 ،تيت في ر) ف ستالمت بتر  هتده دارد،   يت در ط را در طول  مر و( 9132،ناندا)

پتي   سالمت در يکرد ارتقايبا رو .(1221 ،گوديال ،يتوم)کند  يمرساني  صدمت يريشگيسطوح پ

 ،اريت  ،رر يعيرر ، نيا پارسي ،1221پندر، )است ارزايش سطح سالمت و بهداشت اشخاو و جوامع 

، مفهتوم روح  يجهتان  يمراقکت پرستتار  يهاالگوجا که در  نآ ،ازاما  .(9832محمد،  يپوراسالم

استت   ينت يب شين مسئله قابل پيند، اا ا اصال به آن نپرداصتهيررته نشده ي  پذياز  الم غ يملکوت

 . نکاشند ينيد يها دستورالعمل يماران در پيب ي م روحآ ررع مشکالت و يکه برا

عه و يمستلمانان شت   استالم صصوصتاً   يديت ن توحيت روان ديت پ ين موضتوو بترا  يت که ا يدر حال

د در ييت بتا تا )ات متتواتر  يم و روايچون قرآن کر يا ف نشدهيمنکع تحر يکه دارا يرانيشمندان اياند

است کته چترا هنتوز بته موضتوو      پرسش  يهستند جا ييدر کت  روا يمو ق و( هيدرا  لم رجال و

 رسد؟ يممکن به نظر م ريا غيد ين مسئله بعيا ي روه يبرا نشده و يتوجه ينيد  لم ديمهم تول



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 131

 يعلم یها افتهيبر  یر انتولوژیاز تاث یا نمونه: مفهوم مرگ

 ةمسئل يان حسي را با مطلق يميان ابراهيروان اديد اه پين ديراحش ب ن اصتالراتياز ا يا نمونه

جتاد  يا هاي واکنش و يماران مشکالت معنويب يالوقوو برا  يمواجه شدن با مرگ قر .مرگ است

صشم  ،انکار ماتم شامل مراحل پنچگانه شوک وررايند  را درها  آن زابت کوبلر را يکند که ال يم

د ياندوه شتد  و يارسرد  ،معامله کردن چانه زدن و ،ييتنها   تر  واز احسا يت ناشي صکان و

واکتنش   ،الکتته  .(1223 ،کتاپالن ) دانتد  يرش مت يمتوارد پتذ   يدر بعض و ،يارکار صودکش يحت و

بته   ينتوو نگترش و   باورهتا و ا تقتادات او و   و يماريمار به بينگرش ب ةماران به مرگ به نحويب

ات يت ا حيت آات؟ يت از ح يا ا شروو دوران تازهياست  ينابود ا مرگ رنا ويدارد که آ يجهان بستگ

 يهتا  ا شتروو رنتج  يت در انتظار اوست  يراحت ش ويمرگ آسا ا پس ازيآپس از مرگ ادامه دارد؟ 

 ان است؟يپا يب

، 9831 ،يمحستن ) مختلتف متفتاوت استت    يهتا  مفهوم مترگ در ررهنتخ   ،گريبه  کارت د

ا تقاد و اقرار به  ،ن شرط اسالمياسالم اول و يميراهان ابياد يد اه رلسفيدر د .(9811 ،کوکرهام

 موجتودات و  يروح ملکتوت    ويت مدبرات امر پرورد تار، وجتود  تالم غ    ،امکران و مالئکهيصدا، پ

(. 32-31آل  مران )معاد است  ات پس از مرگ ويح

 يانيت وح يشناست  ق شتناصت يت آن تنهتا از طر که امکان شناصت ( 1 ،بقره) 

 ،يمطهتر )استت   يا تقتاد  ةررته شديرر  پذ شي  پين امر يتجربه و ا سر است نه آزمون ويم

از کتل  توالم بته     يا جزئيا صالصه نشده و  الم دنيدن يات و مرگ به  الم ماديپس ح(. 9812

از  يبخشت  ياستخگو بشتر تنهتا پ   يو حست  يرکتر  يهتا  يو توانمنتد  يابزار متاد  .ديآ يحساب م

 يتواند متا را بتا  توالم    يم( نيات معصوميات و روايآ) يتنها وحو مجهو ت در کل  والم است، 

ستئلون  يجانداران  تالم   يسازد از جمله روح ملکوت ن  الم ماده آشنا و م نو  ير از ايغ

کته متالک   ( 34آيتة  ، استرا  ةستور )

مکدأ حيات استت کته    و( 9831، ين الهاشميحس)شخصيت واقعي و رمز جاودانگي حيات بوده 

شود و جانداران با آن قادر به احستا  کتردن، و حرکتت و آزادي     قدرت و شعور از آن ناشي مي

چيتزي مجترد و رراتتر از     و از تجليات آن اصتيار و تصميم استت و ( 9811 ، يدست ) شوند مي

در  تالم ذر   يزنتد   ة  نحويد که ما يآ يبرم يات قرآنياز آ .(9831زمرديان، )هان ماده است ج

دستت    ها بيدر  الم دن يسپس زند ( 9818 ،يرباقريم) م،يا داشته( ايدر  الم دن يقکل از زند )

»و مرگ نيز بته امتر صداونتد    « » روح آغاز شده ةصدا با نفخ

با مفارقتت روح از بتدن واقتع    ( 143 ،بقره) » (12 ،مل )« 

». شود مي
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در هنگتام مترگ   

بتاز ستتانده و   ( حضرت  زرائيل)ررشته قکض کننده ارواح  ه دستقت ما روق مادي وجود بحقي

پس از  يزند  د باور به معاد وشو ديگري منتقل مي( نشئه)شود و روح به  الم  تحويل  ررته مي

کتل  »نف  آن بداننتد  يو جزء   يده مسلم زند يشان مرگ را تنها پديشود که ا يمرگ سک  م

» (.13 -11ات يت آ ،سوره الرحمن) ،«الجالل وا کرامووجه رب  ذ يکقيوها ران يمن  ل

 او)از مخلوقتات صتدا    يکت ي ،يهمانند زند  ل وياص ،يوجود يامر( 84 ايانک سوره)« 

( ديت کوکارتري  نيت د تا شما را امتحان کنتد کته کتدام    يات را آرريح است که مرگ و يصداوند

را رتوت  يت ز .ورات است نه روت يپس مرگ به معنا (93 و ،9812 يواص) (1ه يآ ،سوره مل )

قت و ي  حقيار  ررتن کامل يدر اصت اصذ تمام و يعنيورات  ياست ول ينابود زوال و يبه معنا

است کته   ين امر از جمله مقدرات الهيا( 939 و ، 1ج ،يملآ يجواد)گر يد يانتقال آن به سرا

رد و  رچته  يت   يصورت مت  يالموت و به اذن اله ه مل در زمان مشخص، و مکان صاو به واسط

ر يرناپتذ ييت  ياستت ولت  ( مکنتون )از ارراد، زمان، مکان و نحتوه بتروز آن نتامعلوم     ياريبس يبرا

 هيت س، آي)« ». باشد يم

هتر کتس اجتل     يدر واقتع بترا  (. ح الجنان، قرآنيمفات ،يرازي  شي، دست يطهران... ت ايآ) (91

ا زود ير يد يا که ررا رسد، لحظه ي کت است و زمان يوجود دارد که در لوح محفوظ اله ييمسما

 ،ي کاد ،يسيتدر ،يزند اسد ،زاده يتق)« نحن » نخواهد بود

ات متا در  يت ح .  داردياز  الم غ يتيح است که ماهرو يبرا يو جسم تنها لکاس( 9812، 9833

ات جتاودان  يت امتت و ح يات را شامل شده و تتا ق ياز کل دوران ح يتنها بخش ييايدن ين زند يا

»ر حضترت متو    يکه به تعک ييجا( 9811،9818،9813 ،يمطهر)ادامه دارد 

م را يصداونتد از بنتد انش قلت  ستل    « 

ات يکه اصالت دارد و به اذن صدا صلق شده و در آصر با ح يرند، همان  نفس ناطقه انسانيپذ يم

دن بته  يبخش يزند  ،يسيتدر و يزند اسد ،9833زوکاو ) .دهد يصود ادامه م يجاودان، به زند 

د يت  متان نکر  :نديررما يم (و)مکر اکرمايچنانچه حضرت پ( 9834 ،شياي مر در پرتو ن يها سال

( 111 و ،1 ج ،يمجلس) .ديکن يگر کوچ ميبه صانه د يا د بلکه از صانهيشو يکه با مرگ نابود م

کتارران را بته    است که مومنان را به بهشتت و  يو مرگ پل بهشت کارر ا زندان مومن است ويدن

بتراي  : ررماينتد  متي ( و) لتي  ن يمتق يو حضرت مو  (941 و ،1 ج ،يمجلس)رساند  يدوزخ م

و  .(الکالغته  نهج) ترين مرگ در نزد صدا شهادت است من هيچ چيز بهتر از مرگ نيست و  رامي

  شتودن غتل و   چترک و  مومن مانند کندن لکا  آلتوده و  يمرگ برا: ديررما يم (و)امام سجاد

 ،1 ج ،يجلسم)ن  طرهاست يصوش بوتر ها و ن لکا ين به راصرترآل يتکد ن ويسنگ يرهايزنج
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ها و  يروز رهيمممن همچون  ذشتن از ت يمرگ برا .(1141 و ،1 ج ،زان الحکمهيم و 944 و

( و)امتام صتادق  ( 9831 ،ياستد ) جاودان است يها بهشت پهناور و نعمت يسو ها، ررتن به انيز

ز هتا ا  ن  لهاست و با مرگ تمام دردها و رنتج يمممن همانند بو کردن بهتر يمرگ برا: ديررما يم

 .(941 و ،1 ج ي المه مجلس)رود  ين ميب

 ر وياست که در مراتت  ست   يژه کسانيپرورد ار، و ياق به لقاياشت ن نوو نگرش به مرگ ويا

بته   کترده و  ياصتالو در  متل را ستپر    ن ويقي و يتقو مان ويا درجات اسالم و يسلوک معنو

تتر از   نيريشان مترگ را شت  ياند ا دهيرس( واجدان مکارم اصالق)م يمقام محمود صاحکان قل  سل

کپارچته از باورهتا و   ي يا ن را مجمو ته يت که د يکسان .(9818 ،مقاله ،يزند اسد) دانند يم  سل

و بتا   شتوند  يم ميصاح  قل  سل و ،دانسته يو ملکات اصالق يو  فتار يا تقادات، احکام ررتار

و اندوه  ذشتته و تتر  و   سته، از غم ينگر يع زند يدوار به وقايام يآرام و مطمئن، و قلک يروح

ت او به اذن او يرا تحت مش يع زند يبا حسن ظن به صدا، همه وقا ،ارتهي يينده رهاياضطراب آ

شتان مقتد    يبرا يمتار ينتد و رنتج حاصتل از ب   يب يم مت ي ظت  يري، صيدانسته و در دل هر شر

صکر  يماريب م در برابر صواست صدا بر محنتيتسل با رضا و ،محضر صدا دانسته شود،  الم را يم

دوارانته و  يام يکمتتر دستتخوش استتر  شتده و نگتاه      ،کننتد  يش شتکر مت  يو بر سالمت صتو 

شتان  يدر لحظه جان دادن به ا يدوار و صرسند، حتين روح اميا ،دارند ينانه به رضل الهيب صوش

بته همتراه ارائته متدل قلت        يپرستتار  يها هينظر م ويل مفاهي، تحليزند اسد)دهد  يآرامش م
 (.9811 م،يسل

معنا شده و  يپس از رنسانس، که جهان سراسر ماده و انرژ يحس يي را د اه مطلقياما در د

ده يت   وجتود نتدارد، پد  يت به  الم غ يا صالصه  شته و ا تقاديدر  الم دن يات ماديات به حيح

 ي  کوانتوم بر تئوريزير ريت   ،يزند اسد) عتين  الم طکياز قوان يناش يجکر يمرگ و رنا امر

استت کته هر تاه بتدن      ياتيا مال ح ناپذير و توقف بر شت( 9834 جود انسان از مارتا راجرز،و

 رستد  ير نکاشتد، رترا مت   يپتذ  امکان ياتيح يها تيد ورق دهد و رعاليط جدينتواند صود را با شرا

ستاقه م تز بته  نتوان مترگ معررتي شتده         هتا و  کتره  مياز بين ررتن کار نت (. 9811 ،معماريان)

. نشتانه آن استت   ناپتذير  هاي حياتي سلول به صورت بر شتت  و  دم رعاليت( 9838شيرزادي، )

است نه ي  واقعته نا هتاني کته بتا      يجيتدر يينداشان مرگ رريبه ز م ا( 9838پورمحمدي، )

شود و ي  مرز مشخص و روشن بتدون   ييندهاي تحليل و ررسود ي در زمان حيات شروو مارر

العتاده مشتکل    ه و ا الم زمان و لحظه دقيتق مترگ رتوق   ابهام ميان مرگ و زند ي وجود نداشت

کته انستان در حتال بيتداري و     )حيتات انستاني    شتان معتقدنتد ابتتدا   يا .(9812 ،کاپالن) است

مختتل شتده و   ( باشتد  مند است و مشتمل بر حس و حرکتت و شتعور متي    هوشياري از آن بهره



 131 هاي معنوي ارايه مراقکت: رصل دهم بخش سوم

مترگ  : و مترگ شتامل  و انتوا  .(9832جکيتي،  )سپس حيات جسدي و  ضوي، بارتي و ستلولي  

  ها بيولوژيت ، بت  يمرگ حقيقي  ،ييريه در زمان طال قل  و پذير توقف بر شت: ظاهري يا باليني

مترگ   ،ا متال حيتاتي بتدن   ناپتذير تمتامي    بر شتت صورت مختل شدن حيات انساني و توقتف  

انسان  يبرا .(9833 ،معماريان)نکروز بارتي يا مرگ سلول است دست آصر  جسدي يا  ضوي، و

آيد که تمتام ار انيستم    مرگ زماني پديد مي ،است يانرژ ماده و ياز واحدها يا کپارچهيه کل ک

  .(9838 ،صان زاهد حسين) مل کند  تواند به صورت ي  کل واحد نمي

هاروارد مرگ ي  ناآ اهي کامتل نستکت بته تحريکتات صتارجي و        ف دانشگاهيتعر اسا  بر

شخص مرده، رترد راقتد    .(9831 ،ويس  جن) ستها نآ نيازهاي دروني و رقدان کامل پاسخ به

ز يت ن.. . و يد م تز يا دمتانس شتد  يت  ينکتات  يماران دچتار زنتد   يشخصيت و ررديت است پس ب

کند که اجزاي اساسي ررد و کيفياتي چون شناصت و  که حيات زماني معنا پيدا مي چرا .اند مرده

از . (9838 ،يطهماستک ) ارزش نتدارد  هوشياري وجود دارد و حيات  اري از اين معيارها، نا زير

داننتد کته    تترين چيتزي متي    ترين و زشتت  را ي  اهانت تلقي کرده و احمقانه  آن يا  ده اين رو

 يهتا  شته ينتان در اند يا .(9832، حکيکتي،  9831 ويسي  جن،)تواند بر سر ي  انسان بيايد  مي

 ،ياصتو ) هستند يدودل و ديترد  فتگو در مورد آن دچار تر  و يصود مرگ را واپس زده و برا

 ،يستا ر  ،ياستدزند  ،ييرضا) آور است و اضطراب زيشان هول انگيمرگ برا ةبحث دربار .(9812

هنگام  شوند و يآن نم يايمه سپرده و يرا به رراموش  شان در طول دوران سالمت آنيا .(9834

نزل را نا هان ستل   م امکان مراجعه به اهل و با مرگ که نا هان به سراغ انسان آمده و ةمواجه

 يجانتات معنتو  يدچتار ه  (42 ،سيت ) «» کند يم

 .شوند يرسان م  يسآ

 ييمعتقدند پرستاران موظف هستند، مفهوم مرگ را شتناصته و توانتا  ( 1223)  دنر و د ن

اضتطراب   ،مقکول ي ملکردبا  ارته ويمار را يب ةبدون قضاوت در بار ي وش دادن توأم با همدرد

 ين بتاره متناست  بتا ررهنتخ و باورهتا     يد اه صود را در ايو تر  از مرگ را شناصته، بتوانند د

متاران مشترع بته مترگ     يح نموده، از تر ، اضطراب، غم و اندوه بيتصح ينيد ةجامع ياجتما 

 ياز ا ضتا  يکت يصود به  نوان  يآموزش -ينقش مراقکت يفاي الوه بر ا .(9831 ،يقاسم)بکاهند 

( 9831 ،يزنتد  اسد) بکوشندآنان  يايدر اح ماران تالش کرده وين آ م بيتسک يم درمان برايت

د يت سر و مفيدر درازمدت م يپزشک يها ممکن است و مراقکت رياز مرگ غ يريشگيکه پ يو زمان

 ار ومت يدادن به ب يمار، و تسليطرع ساصتن درد ب و بر يکنند با رراهم کردن راحت يست، سعين

ن مدت با رنتج  يا مکان ا يرراهم کرده تا حت ماريآصر  مر ب يدر روزها راها  آن آرامش صانواده،

  .(9831 ،صانه آتش)شود  يسپر يکمتر
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 ينيتوقف مراقکت  الج بخش و شروو مراقکت تستک  يبرا يري  ميشان به صود اجازه تصميا

 و يزند  يانياقدام در مراحل پاترين  ممهن را آکه  ،يمارياز ب يناش يها رنج کاهش درد و يبرا

 ،يطت يمح يکاتترهتا ،تورهايبا قطع مان ،دانند داده يم الوقوو  ين  المت ملمو  مرگ قرينخست

   اتتاق صلتوت و  يمار در يدهند که ب يم اجازه يژن کمکياکس يحت و ياتي الئم ح يري  اندازه

 مترگ راحتت و بتا    يو مشکالت روانت  يجسم يها نشانه در کنار صانواده با درمان  الئم و آرام و

 .(1223 ،کاپالن)داشته باشد  يوقار

 يساندرز در انگلستتان بترا   يليسيتوسط س9113در سال  يان زند يشگاه پايآسا يانداز راه

د بر مراقکت يبا تاک ماريصانواده پس از مرگ ب يا ضا يريگيپ صانواده و مار ويتداوم مراقکت از ب

 ريکنترل سا مخدر و يمار توسط داروهايبه منظور کنترل درد ب ل  ودر منزل توسط ارراد داوط

 يبعضت  کتا و يدر امر ،صورت  ررته يها از جمله تالش يا ن رشتهيب يکردهايبا رو يماري الئم ب

 .(1223 ،کاپالن)ن جهت است يا به ايگر دنيد يکشورها

متاران  يب يکه در کشور ژاپن در صصوو مترگ صتوب در پتنج مرکتز تخصصت      يدر پژوهش

ها، پرستاران و  ماران، صانواده آني  مرگ صوب از نظر بيانجام شد،  الئم و مشخصات  يسرطان

 :پزشکان به شرح زير  نوان شد

 ؛يو روح يا مشکالت جسمياز درد  ييرها 

 ؛داشتن روابط صوب با صانواده 

 ؛يداشتن روابط صوب با کادر درمان 

 ؛ده و آنجا را دوست داردمار محتضر بويکه مورد  القه ب يمردن در محل 

 ؛(گران نشدنيوبال  ردن د)گران يل نکردن صود به ديتحم 

 ؛مددجو يگاه اجتما يحفظ ش ن و جا 

  ؛ن لحظهيکردن تا آصر يزند 

 ؛دوار بودنيام 

 ؛يحفظ آبرو و سربلند 

 ؛ندهيکنترل آ 

 ؛آ اه نشدن از مرگ 

 ؛گرانيو تشکر از د يقدردان 

 مانيداشتن ا . 

و « يم جستم ئت از درد و  ال ييرها»مربوط به  ين رراوانيشتريده شده، بدا يها ن پاسخياز ب

ران يت در ا (.1221 ،يراريت ه يکت ) تزارش شتد   !! «مانيداشتن ا»مربوط به  ين رراوانيکمتر
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 :کند يف مين  ونه توصياز حقوق ررد در حال مرگ را ا يبرص (9812)ان يمعمار

 ؛م صود آ اه شوديط وصيو شرا يمارياز ب 

 شود؛مددجو و صانواده او رراهم  يم و همراه با احترام براآرا يطيمح 

 ؛مار در کنار او باشنديکان بينزد 

 ؛مراقکت شود يصوب هب 

 ت نکننديات به مددجو وصل هستند او را اذيحفظ ح يکه براهايي  دستگاه.  

شهر زنجتان انجتام داده استت،     ياز مراکز درمان يکه در برصت يفيتوص يدر پژوهش يقاسم

درصد پرستاران مورد پژوهش  9/42از احکام محتضر،  يبا وجود حکم وجوب برص: دارد يمان يب

درصد  لت  49/94 شود و ياجرا نمها  آن محل کار ين احکام در بخش درمانيا الم نمودند که ا

. ان نمودنتد يت درصد کمکود امکانات بختش ب  31/98احکام روق را کمکود اطال ات و  ي دم اجرا

در پتژوهش انجتام   . رستد  يبه نظر م يار  زم و ضرورين احکام و آداب بسياز ا پرستاران يآ اه

 در يان پزشتک يو نگترش دانشتجو   ن در کشتور آلمتان، دانتش   ينز و برليما يها شده در دانشگاه

 411ان يت از م. قرار  ررتت  يمار محتضر مورد بررسيمرتکط با ب يو قانون يصصوو مسائل اصالق

 ،وبر)ده بودند يد آموزشن صصوو يدر ا يوهش، رقط تعداد اندکمورد پژ يپزشک ينفر دانشجو

 يها نظر پرستاران بخش 1221سال  کا رنه دريمراا ت متحده يدر ا يگريدر پژوهش د (.1221

کته بته    ينفتر پرستتار   319از مجمتوو  . ا شتدند يماران در حال مرگ جويژه را در صصوو بيو

ل يت ه و تحليت ت بتا تجز يت يارتت شتد کته در نها   شتنهاد در يپ 134نامه پاسخ دادند، تعداد پرسش

 :دير به  کت رسيموارد ز هاشنهاديپ

ن يمار محتضر در لحظات آصر، حفظ ارتکاط متم ر بتا آنتان، بترآوردن آصتر     يتنها نگذاشتن ب

نتتدادن آنتتان، انجتتام  يدرد، اضتتطراب و نگرانتت ةآنتتان، کنتتترل و ادار يهتتا آرزوهتتا و صواستتته

ن صتورت کوتتاه کتردن زمتان انجتام      يت ر ايت شتان و در غ يا در يدردناک و تهاجم يجرهايپروس

 . هاست آن

 يطيمار مشرع به مرگ، رراهم آوردن شترا يدر ب يهدع از مراقکت پرستاراينکه با توجه به 

ن يتتر  دوار بته رحمتت مهربتان   يت ام يمطمئن و روح يآرام، قلک يمرگ صوب و راحت با دل يبرا

 يمار، صانواده و کادر درمتان يب يت قلکيت که رضات و احترام اسيهمراه با حفظ شخص ،مهربانان

 ين ا تقتادات و باورهتا  يچنت و هم ونتا ون  ها، آداب و رسوم  ل وجود ررهنخيبه دل. شود رراهم 

از  يبا آ اه ن صصوو برصوردار باشند ويدر ا يدر جامعه، پرستاران بايد از اطال ات کار يمذهک

ها مرگ را  نشانه و مشرع به مرگ  الئم ضار وماران در حال احتيب يبرا يپرستار يها صيتشخ

بته مراقکتت    شتان، يماران و صتانواده ا يمنحصر به ررد ب يازهايد و نيو ضمن درک  قا ،بشناسند
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ستفر آصترت و    يمار را برايشرو مقد  بپردازند تا ب يها لالعم دستوربر اسا   مارياز ب يمعنو

   .(9834 ،يزنداسد)ملکوت برزخ آماده کنند  يها دن به دروازهيرس

 
 مار محتضریاز ب یمراقبت معنو

بته   ديت کوچت ، با  ايت زن، بزرگ باشتد   ايمرد باشد را در حال جان دادن  يعني مسلمان محتضر 

 يا واج  تتا انتدازه   اطيبر احت و بنا ؛به طرع قکله باشد شيکه کف پاها يطور  پشت بخواباند به

قسم ممکتن نکاشتد    چينچه صواباندن او به هچنا.  مل کنند وردست نيبه ا ديکه ممکن است، با

 ياو را بته پهلتو   اطياو را رو به قکله بنشانند و ا ر آن هم نشود، باز به قصد احت اطيبه قصد احت

 .چپ، رو به قکله بخوابانند يبه پهلو اي  راست

نحوة جان دادن مومنتان   نکهيا و ليو حضرت  زرائ ميحضرت ابراه ةداستان مکالم يآورادي

اندوه استت از   همراه است که هر چه غم و هيمنس و هيمسخ يها به نام يدو  ل بهشت دنييبا بو

شتدن   زمتان حاضتر  يعنتي  انجام شده در حال احتضتار   يها يبررسبر اسا   .کند يمومن دور م

 ةستور ) ي الم ملکوت و موجودات برزص ةو مشاهد يمالئکه قکض روح و باز شدن چشمان برزص

ن ياطيت و شت يکات  ا مال و اهل ب ةالموت و مالئک صود، و مل  يبرزص گاهيررد جا (12 ،ونسي

از بته  يت پتس ن  ،شتوند  ياو د و احوال و ا مال در نظرش حاضر م يصورت مثال ،را مشاهده کرده

نکته  ياما قکتل از ا  .شود يمار شروو مياز از زمان شروو شدت وصامت حال بين نيا ودارد بشارت 

از مشتکالت   يکينداشتن  ين آماد يا را داشت و با آن ةمواجه يماد آد يد بايمرگ آغوش بگشا

 :است
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922. Lack Of Preparation For death 

 يص پرستاريتشخ

 مرگ بودن ينا هان :ت مربوط بهيمرگ در زمان صحت و  ار يبرا ي دم آماد 

 يابيارزش يارهايمع

 مرگ انستند ديبع و دور مرگ، درباره يرکر يب مرگ، وقوو دانستن يجيتدر

 ياقدامات پرستار

 (1) صانواده و مددجو يها ارزش يبررس 9  

 (4،3،1،3) يابد يزند  به مددجو ا تقاد زانيم يبررس 1  

 ( 9،1) (هللا حق و النا  حق) شده عيضا حقوق جکران به هيتوص 8  

 (8) تيوص نوشتن به هيتوص 1  

 (1) آن به کردن نگاه و کفنه يته به هيتوص 4  

  1 
 :چون يصواندن کتک) يآصرت يها مو ظه دنيشن به هيتوص

 ( يقوچان يآقا نجف 

 (3) و تامل در احوال اهل قکور( و غم يدر شاد) ه به ررتن به قکرستانيتوص 3  
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923. Fear Of Death, Dying  

 يص پرستاريتشخ

 :به تر  از مرگ در حال احتضار مربوط

  الم برزخ  ةاز مرگ و  والم پس از آن و مشاهد يآ اه  دم

 ايدن به تعلق و زاني ز به يدلکستگ

 ميا نکرده توجه و شده مرتک  که ييصطاها

 حق حضرت يبزر  از تر 

 آصرت ياندک برا ةتر  از توش

 يابيارزش يارهايمع

 شوره،  ان مددجو درمورد تر  از مردن، دليب

 ياقدامات پرستار

 مددجو  يها ارزش يبررس 9  

 (92،99) محتضر ماريب صواباندن قکله به رو 1  

 (91،98)ن يشهادت  فتن به محتضر نيتلق 8  

  1 

»: تکرار  ه به يتوص

» 

 .صوانده است يکه نماز م ييه به انتقال ررد به جايتوص 4  

  1 
پنجاه و  ةيو آ «» و «احزاب» و «الصارات»و  «سي» ةمکارک ةه به قرائت سوريتوص

 .بقره، بلکه هرچه از قرآن ممکن است ةآصر سور ةيا راع و سه آ ةچهارم از سور

 د حقهير  قايهم السالم و ساين و اقرار به دوازده امام  ليتکرار شهادت ه به يتوص 3  

 (91( )و)ن يرالمومنيحضرت ام يه به د ايتوص 3  

 (91،94)له ي د يد ا صواندنه به يتوص 1  
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924. Risk For Quicken Hard 

 يص پرستاريتشخ

 :مربوط به( هنگام جان دادن يسخت)احتمال سکرات و غمرات موت 

  القه مورد امور از شدن جدا و ايدن از يدور حسرت

 ناشناصته  والم و يبرزص موجودات از تر 

 بدن از روح شدن جدا رشار

 يابيارزش يارهايمع

 : در محتضر ريز مئ الد وجو ينيبال مشاهده

 کتار  چشتم  و توش  هنتوز  اينکته  توجته بته   ) تکلتم،  قدرت شدن سل  پوست، رنخ رييت  بدن، يا ضا يسست

  .(کند يم

 ياقدامات پرستار

 (12،19)سکرات مرگ  مئ المحتضر درباره  يبررس 9  

 (اتيدر زمان ح)است  يراحت يسخت نکه پس از هريا يادآوري 1  

 (93) (اتيدر زمان ح)شود  يم نيقيو  يقلک باورش يبا ث ارزا مل صالح  انجامنکه يا يادآوري 8  

 (91،12،19،11،18،11،14) لي زرائ حضرت و ميابراه حضرت مکالمهداستان  يآور ادي 1  

 (11،13) با ث نجات است نيرالمومنيحضرت ام محکتنکه يا يادآوري 4  

 (13،11)روزانه  نيالدو به يکين امکان وبستگان  مالقات 1  

  3 
 ماريب نيبر بال امکريپ يد انص  

 

 (82) وقت اول نماز بر مداومت در ماريب بهه يتوص 3  

 (89)حات حضرت زهرا پس از هر نماز ياومت بر تسکدر مد ماريبه ب هيتوص 1  

 (88،88) راست دست در قي ق انگشتر از استفاده به هيتوص 92  

  99 
نماز صکح   يدر  تعق هلل حول و  قوه ا  با ميالرحمن الرح اهللبار بسم  3 صواندنه به يتوص

 (  81،84) و م رب

  91 
از  يکي اي مارينزد صدا توسط صود ب نمايپردن او امانت س لهي د يد ا صواندنه به يتوص

 بشنود را نآ ماريکه ب ياقوام درجه اول او به نحو

  98 
..( . وآله رسو  و هي ل اهللبه محمد صل  ربا و باهلل تيرض) مشترکه کاتيتعق صواندن به هيتوص

 (31)  واج يپس از همه نمازها

 (81،83) مازن هر از پس ديتوح ةسور صواندن به هيتوص 91  

 (83،81) (آن روز  ي درحداقل ) رج  ماه روزه به هيتوص 94  
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925. Risk For Grave Horror 

 يص پرستاريتشخ

 : احتمال وحشت قکر مربوط به
    الم ناشناصته و نامانو  يورود به 

 م و شرح صدر ينداشتن قل  سل
 ايتعلق به دن

 کردن  کتيغ
 کردن  اسراع
 با صانواده  و صشونت يبداصالق
 از او  يري  جستن از همسر و کناره يدور
 شمردن نماز  سک 

 ها به نجاست يمکا ت يب

 يابيارزش يارهايمع

 قکر ييو تنها يکيتر  از تار

 ياقدامات پرستار

 مددجو يها ارزش يبررس 9  

  1 
 رًا و أنتَ أ لَمُ بِه مِنّايلّا صَللّهمَّ إنّا   نَعلمُ مِنهُ إا  :ذکر با تيم يصوب به مومن نفر چهل شهادت

(13،13) 
 (18،11) اتيح زمان در دادن انجام کامل را نماز رکووه به يتوص 8  

 (14)دل داشتن  در را تيب اهل محکته به يتوص 1  

 (31) بعد از نماز  شان بازماند ا توسط تيم يبرا قکر اول ش  نماز صواندنه به يتوص 4  

 (11) تيم يبرا د ا و قرآن نصوانده به يتوص 1  

 (11) اتيصدا در زمان ح اب انس به قيتشو و اتيزمان ح دره توشه آصرت يته يه برايتوص 3  

 (11،42) اطهارش آل و امکريپ بر صلواته به ذکر يتوص 3  

 (49،41،48) تيم يبرا دادن صدقهه به يتوص 1  

 (41،44) ررد صود توسط يزند  طول در ش  نماز صواندنه به يتوص 92  

 (41،43،43) زصرع ةش  هنگام صواب و مداومت بر سور در تکا ر ةسور صواندنه به يتوص 99  

 (41،12،19) تيب اهل تيو  و محکترش يه به پذيتوص 91  

 (11،18) يدر زند  هللابا کدا ارتيز و حضرت به توسل و نيحس امام بر هي ره به يتوص 98  

 تيمرگ م هيدادن در سا ات اول صدقهه به يتوص 91  

  نمازه به يتوص 94  
 (11،14،11) تيم قکر بر مل و  سي صواندنه به يتوص 91  

 (13) درن هنگام قکر يرو آب دنيپاشه به يتوص 93  

 (13،11) تيم يها ب ل ريز درکفن( تازهچوب نازک  دو) نيدتيجر  ذاشتنه به يتوص 93  

 (32) مقد  اماکن در رنده به يتوص 91  

 :که يبشارت به بانوان 12  

 (39) است امان در قکر رشار از بسازد شوهرش يتنگدست و رقر با

 (39) است امان در قکر رشار از کند مدارا شوهرش يبداصالق با

 (39) است امان در قکر رشار از بکخشد شوهرش به را اش هيمهر

 (39) است امان در قکر رشار از کند هيته يزند  يبرا يامکانات
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 استاندارهاي ا تکار بخشتي بيمارستتان در ايتران بتراي وزارت بهداشتت درمتان و       ،(9831)همکاران  غالمعلي و جعفري، .71
مرکتز نشتر    :تهران .اداره ارزشيابي مراکز درماني ا تکار بخشي امور درمان، درتر نظارت و معاونت درمان، آموزش پزشکي،
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، «ستاز اري بتا درد متزمن    ادراک صطتا در  بررسي نقش صشم و» ،(9833) .، محمد  لياص ري مقدم جو ييها، سکينه، .71
 .دانشکده  لوم انساني، دانشگاه شاهد: نشناسي، تهران  روا ةمجل

 .394-112و114و191و  :مرکز نشر اسراء؛ بهار: قم. چاپ اول. مفاتيح الحياة ،(9819... )جوادي آملي،  کدا .72
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 .31 انتشارات دانشگاه رردوسي و :، مشهداصول بهداشت رواني ،(9818. )حسيني،سيد ابوالقاسم- .82

 .ررهنگستان  لوم اسالمي: قم. رلسفه نظام و يت ،(9834. )حسيني الهاشمي .83

 .193-991: 9812نشر معارع؛ : قم. چاپ اول. انسان شناسي اسالمي ،نقي، برنجکار رضا صداياري  لي .84

 بيمتاران  اضتطراب  بتر  کتالم  بتدون  موسيقي و قرآن آواي ت  ير بررسي» ،(9811تابستان ) .حيدري محمد، شهکازي سارا .85
 .13-1:32شمارة  ، 3دورة ؛ تندرستي و دانشرصلنامة . «آندوسکوپي کانديد

 ستکوت،   تادي،  شرايط با قرآن آواي ت  ير مقايسه»، (9831تابستان . )پور زهرا، نصراصفهاني مائده حجت محسن، زهادت .86
 .31-11: 1شمارة ، 8دورة ؛ پرستاري مراقکت ويژه ةمجل. «دياليز ايراني بر کفايت موسيقي و  ربي موسيقي

 .Available from:  www.aftab.com. با توجه به سوره کهف سالمت از ديد اه قرآن. مسلمصدري  .87

 .193-919: 9812نشر معارع؛ : قم. چاپ اول. شناسي اسالمي انسان. نقي، برنجکار رضا صداياري  لي .88

 .انتشارات دارالکتاب: قم ،معاد(. 9819. )دست ي  شيرازي .89

 .انتشارات دارالکتاب: قم. دو جلد. قل  سليم(. 9811. )دست ي  شيرازي .91
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 .نشر محراب: قم. اصالق اسالمي(. 9819) .دست ي  شيرازي .92

 .نشر محراب :قم .استعاذه (9818)دست ي  شيرازي  .93

 .«سلم»درتر نشر کتاب ماده  :تهران .مفردات الفاظ قرآن کريم(. ق 9121) .حسين بن محمد راغ  اصفهاني، .94

انتشتارات   :پ ستوم تهتران  چتا  (.شرح حديث  نوان بصري) معررت اندوزي  لم آموزي و ،(9819) رضا، رمضاني  يالني، .95
  .سروش

 .انتشارات  سگريه ،1ج  .هايي از اصالق اسالمي در  ،(9831)غالمحسين  رحيمي اصفهاني، .96

تا ير وضعيت بهداشت رواني دانشتجويان  » ،(9831)نعمت اهلل  شفيعي، جمشيد، احمدي، ررصنده، شريف، روزيه، ررعتي، .97
 .31-39و  ،وقي يزددانشگاه شهيد صد ةمجل .«بر پيشررت تحصيلي آنان

  .هجرت، قم، چاپ اول. الکالغه نهج( 9191) رضي، محمد بن حسين، .98

دانشگاه  پيراپزشکي کشور، دانشجويان  لمي همايش سخنران دومين ،آداب محتضر (9831) سا ري، اسدزندي، رضايي، .99
  .تهران

 .رتر نشر ررهنخ اسالمد: تهران.  دانشي اندک از  لم ا رواح -حقيقت روح  (. 9811.)زمرديان، احد .111

 .ممسسه ررهنگي پازينه: تهران. امير بهنام: مترجم. جايگاه روح(.  9833. )ررانسيس، ليندا. زوکاو،  ري .111
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ي بر قل  ستليم بتر تجربته    تا ير مراقکت معنوي مکتن» ،(9811) کا    کادي، مينو، اسدزندي، زهرا، سعيدي طاهري، .116
 .48-14 و 8شمارة  9دورة  .پرستاري روان ةمجل .«معنوي بيماران مکتال به بيماري  روق کرونر

تا ير مراقکت معنوي مکتني بر قل  سليم بتر اصتتالل   » ،(9811) کا    کادي، مينو، اسدزندي، زهرا، سعيدي طاهري، .117
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تا ير مراقکت معنوي مکتني بر قل  ستليم بتر اصتتالل     ،(9812) کا    کادي، مينو، اسدزندي، زهرا، سعيدي طاهري، .118
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پروسيد بر اصتال ت اوليه صتواب  –کار يري الگوي پرسيد  هبررسي ب ،(9833) .صنا ي نس   کادي، اسدزندي، سياري، .119
 .کارشناستي ارشتد   نامته جهتت اصتذ    پايان ؛( ج) ا ظم... پرستاران با تاکيد بر آداب اسالمي صواب در بيمارستان بقيه ا

 .دانشکده پرستاري بقيه اهلل

: مشتهد  .جلتد دوم  .ط  مجمو ه مقا ت قرآن و  لم، ينه قران وآلزايمر در آ ،(9833)تدريسي  زندي،اسد شکاري ررد، .111
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 .معارع اننتشارات پژوهشگاه ررهنخ و :تهران .رجعت باز شت بزرگ در هنگام ظهور ،(9831) .حسين شهميري، .112

دکتتر  : مترجم . امي رراسوي روانشناسي اسالمي يا اصالق و بهداشت رواني در اسالم ،( 9811. )شرقاوي، حسن محمد .113
 .خ اسالميدرتر نشر ررهن: تهران. سيد محمد باقر حجتي

 .نشر هجرت :قم .محمدرضا جکاريان :ترجمه .ا صالق ،(9838) کداهلل  شکر، .114

ت  ير کار اه آموزشي مديريت صشم بتر متادران کودکتان کتم     » ،(9831)اکرم  پرند، نيره، محسن زماني، شکوهي يکتا، .115
 .8-9(89) 1 ،توانکخشيرصلنامة ، «توان ذهني آموزش پذير و ديرآموز

تا ير آموزش مديريت صشم بر تعامل مادران بتا ررزنتدان کتم    »، (9833)اکرم  پرند، نيره، ن زماني،محس شکوهي يکتا، .116
 .13 -3(: 94) 1، شناصتي  لوم روان ةمجل، «توان ذهني

زنتدان کتم تتوان    ا ربخشي آموزش مديريت صشم بر ارتکاط متادران بتا رر  » ،(9833) نيره محسن زماني، شکوهي يکتا، .117
 .94-1(:9)3.،صانواده پژوهيرصلنامة  ،«ذهني و ديرآموز

هاي مديريت صشم  تا ير آموزش مهارت» ،(9833)نيره  زماني، باقر، غکاري بناب، به پژوه راحمد، محسن، شکوهي يکتا، .118
 .82-9 (:9) 92 ،پژوهش در حيطه کودکان استثنايي، «آموز بر مادران کودکان کم توان ذهني آموزش پذير و دير

هتاي   تا ير آمتوزش مهتارت  »، (9833)اکرم  پرند، نيره، زماني، باقر، غکاري بناب، به پژوه راحمد، محسن، شکوهي يکتا، .119
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92 (9:)3-1. 
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 .999-981و  ،3 ةشمار 4 سال .پژوهشي مطالعات اسالم و روانشناسي – لمي رصلنامة دو 

 نروا ررهنتخ مشتاوره و  رصلنامة  .«روايات در آمدي بر سک  زند ي اسالمي در آيات و» ،(9811)شريعتي،صدر الدين  .121
  .9-92 و 984 ةشمار .1سال  .درماني

سير محمد بتاقر   :مترجم. )تعلم در اسالم آداب تعليم و -.المستفيد منيه المريد ري آداب المفيد و ،(9841)شهيد  اني  .122
 .درتر نشر ررهنخ اسالمي :قم حجتي،

 .ممسسه نشر اسالمي: قم. الميزان ري تفسير القرآن ،(9842) .طکاطکايي،محمد حسين .123

 .انتشارات اسالمي: تهران. المعجم المفهر   لفاظ قرآن الکريم ،(9814. )لکاقي، محمدرماد کدا .124
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 .مرکز تحقيقات  لوم اسالمي :قم .موضو ات تحقيقي معارع اسالمي ،(9838)حسن   رران، .127

 .آموزش  الي وزارت ررهنخ و :تهران .کيمياي سعادت به کوشش حسين صديو جم ،(9811)غزالي،محمد  .128

، به کوشش حسين صتديو جتم،   ين محمد صوارزمياحياء  لوم الدين، ترجمه مويد الد ،(9849) ابو حامد محمد غزالي، .129
 .انتشارات  لمي و ررهنگي
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 .انتشارات طوباي محکت :قم -سيره پيامکر اکرم در محکت زنان وکودکان ( 9812) .حکي  اهلل ررحزاد، .131

 و مراقکتت معنتوي   معنويتت، ( 9833)مهدي  رهگذر، .سادات منيره سيدباقر مداح، مظاهري، .ودمسع صشکناب، رالحي .132
 83-89 و .اولشمارة  .سال هشتم .پژوهشکده  لوم بهداشتي جهاد دانشگاهيرصلنامة .  درماني معنويت

 .د رتر انتشارات اسالمي، قم، چاپ چهارم. ،(9193) کاشاني، مالمحسن، ريض .133

  .مکتکه الصدر، تهران، چاپ دوم. تفسير الصاري ،(9194)ض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، ري .134

. «بررسي بهداشت رواني دانشجويان در رابطه با  وامل تحصتيلي ». ررح بخش سعيد، غالمرضايي سيمين، ني  پي ايرج .135
 . 11-19صفحه  9831، سال هشتم بهار و تابستان اصول بهداشت روانيرصلنامة 

 .انتشارات درسا :تهران(. مترجم ررخ سيف بهزاد. )پزش  و روح( 9833)ويکتور  ل،ررانک .136

ششتم   چاپ بيست و (مترجم دکتر نهضت صالحيان، مهين ميالني) انسان در جستجوي معني (.9812)ويکتور  ررانکل، .137
 .انتشارات درسا :تهران

 .هايي از قرآن مرکز ررهنگي در :هرانت .ويراست دوم .جلدي 91مجمو ه  .تفسير نور (.9834. )محسن قرائتي، .138

نشتر اداره آمتوزش  قيتدتي    :تهتران . سيره پيامکر اکرم صل ااهلل  ليه با نگاهي به قترآن کتريم  ( 9831)محسن  قرائتي، .139
 .سياسي سپاه

 .12-91: انتشارات زمزم هدايت؛ و : قم. چاپ اول. احکام بيماران، پزشکان و پرستاران( 9838) .قاسميان حسن .141

 .موسسه در راه حق: قم .صالصه معراج السعاده (9832) کا   قمي،شيخ .141

 جتواد مصتطفوي،   .متترجم ( جلدي 1مجمو ه . )اصول کاري(. ق.9813. )جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني، ابي .142
 .درتر نشر ررهنخ اهل بيت  ليه السالم: تهران 91 و ،9جلد 

 .هاي اسالمي وهشژبنياد پ :مشهد .ارعمحمد صادق   :ترجمه .راه روشن ،(9831)محسن  کاشاني، .143

  .حسينيه ارشاد: تهران( شريعتي  ترجمه محمدتقي. )نيايش ،( 9843)کارل، آلکسيس، .144

(. پوستتر )تئوري   راندد مطالعه ي : ايران پرستاري در معنوي مراقکت ،(9833. )اللهي منصوره،  ابدي حيدر لي کريم .145
 .کرمان در  لوم اسالم در کيفي تحقيقات همايش دومين

 .811 ةشمار. تربيتي پيوند –نشريه آموزشي  .هاي ديني هاي کرامت نفس در آموزه شاصص ،(9833)سوسن  کشاورز، .146

 .نشر رشد :تهران .نسرين پارسا :ترجمه .محکت ديدن توانايي محکت کردن و هوش هيجاني، ،(9832)دانيال   لمن، .147

تعهد سازماني  ،استر  ش لي بررسي ميزان و رابطه معنويت، ،(9833. )ارجمند ندا زاده محمد، واساني، مسعود،کيوانل- .148
 .38-19 :و ،1شمارة  ،8دورة نشناسي معاصر،  نشريه روا .و رضايت ش لي در پرستاران شهر تهران

 . نشرني .تهران .پرستاري بهداشت جامعه ،(9831) .محمدي رصشنده .149

 .روان درمتاني  ررهنخ مشاوره ورصلنامة  .«اه ارتکاطيديد بر اسا   سک  زند ي مطلوب» ،(9811) کداهلل  معتمدي، .151
  .914-911 و 98 ةشمار .1سال 

دو  .«نگتاهي روان شتناصتي بته انستان کامتل از ديتد اه قترآن       » ،(9812)محمدرضا  رر، سا ري محمد تقي، محمدي، .151
  .41-88و  1شمارة  4 سال .شناسي پژوهشي مطالعات اسالم و روان – لمي رصلنامة 

 .کتابخانه طهوري تابستان: تهران. چاپ پنجم. شناسي پزشکي جامعه ،(9831) نوچهرمحسني، م .152
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 .ررهنگستان  لوم اسالمي :قم .شرحي بر زيارت  اشورا –ضيارت بال  ،(9812)مير باقري  .153

نگرش پرستتاران بته معنويتت و مراقکتت     » ،(9833) .رهگذر مهدي مظاهري منير، رالحي صشکناب مسعود، مداح باقر، .154
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 های سالمت معنوی چالش. 2

موورد   (spiritual)حتي در ابعاد معنوي . تكيه سالمت از ديد غرب متمركز بر جسم و روان است

و كاركردگرايانه است ( ماترياليستي)دنيانگر، مادي  دارد كه فرويديسميادعا هم نگرش و ديدي 

آنهم صرفا با مختصات دنيوي و در جهت محدود به كاركردها و اهداف مادي و ظواهر هسوتي و   

خالصوه  طوور    بوه . زندگي؛ يعني رفتار، حركات و سكنات معنادار در طول زندگي مادي داشوت  

... به زندگي، رفوا  و امنيوت اجتمواعي و     راحتي و آرامش، نشاط و انرژي مثبت پيدا كردن، اميد

  .در طول زندگي دنيوي داشت  و پيدا كردن

 . است( تسكي  آالم)حتي اهداف اصلي مراقبت سالمت معنوي به معناي 

هواي   ديد اسالم از نظر هدف و مفهوم زندگي، مفهوم پس از مور،، عاايود مويهبي و ارزش   

يعني ديد اسالم در جهوت كسوك كموال و    . است معنوي كامال با ديد ماترياليستي غرب متفاوت

 .معرفت و رسيدن به بهشت و سعادت اخروي است

كوه در جهوت   ( سوتون ديو   )حال با تعريف و ارزيابي غربي از سالمت معنوي اسالمي نمواز  

هواي   تر از تمري  رساندن انسان به كمال حاياي و رستگاري ابدي است در رديف يا حتي پايي 

 .گيرد قطعات موسياي براي هدف آرامش دنيوي مردم قرار مييوگا و مديتيش  و 

گيري كمال حاياي و رستگاري ابدي وجود  روشي براي انداز ها  و بررسيها  چون در ارزيابي

در داد و در نتيجه تشخيص توان  را نميگيري نيستند و ميزان آن  ندارد و اصوال اينها قابل انداز 

گيوري   آرامش دنيوي با ديد غربوي قابول انوداز     ياجزا ،اما .قياس جايشان خالي خواهد بود ةكف

ي يشوند يوگا و مديتيش  و موسياي بوراي آراموش دنيووي بوه تنهوا     گيري  است ليا وقتي انداز 

ترس همچني  احساس پشيماني از گنا  و توبه و  .برند  بود  و نماز با اي  ديد حيف خواهد شد

( زنود  هوم موي   هآرامش انسان را بو )كند  مييجاد نگراني از عواقك اخروي گنا  چون براي انسان ا

بايد توبه و پشيماني از گنا  حيف شود و گنا  امري عادي شود  و بوا   رو  از اي شود ميموم و  مي

 .شودهمي  دليل معاد نيز بايد حيف 

در موضوع مر، و مكافات اخروي در آخرت هوم چوون حوس و حوال خووبي بوه        ،همچني 

زننود و در   هم مي هنيز چون آرامش انسان را ب... به معروف و نهي از منكر و  دهد و امر انسان نمي

بودن به خداوند حاضر و ناظر در همه جا كه ضوابطه و مووازي  و قووانيني را وضو      قائل انتها بر 

 .االجرا است براي بشر بر همگي آنان نيز بايد خط بطالن كشيد االطاعه و الزم كرد  كه الزم

ست كه اگر كسي براي هدف متعالي قرب الي اهلل قدم بوردارد كوه رنو  و    ا اي پرسش حال 

نبود  و ميزان ارزش آن نيوز مشوخص و   گيري  ولي قابل لمس و رويت و انداز )تعك بسيار دارد 

ي مراتوك بواال را   يو مادي خود را محودود كنود توا ليا   هاي  و يا فردي ليت( قابل تشخيص نيست
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سوالمت  ماهيوت  چوون   ند يا بيموار  ا معنوي غربي اي  افراد سالماز ديد سالمت آيا ادراك نمايد 

معنوي با ديد غربي سكوالر است، هرچه هم سعي شود كه با رويكورد اسوالمي بوه آن پرداختوه     

سونجش   ي بوراي زيورا ابوزار   ؛شود باز خروجي كار مسلما سالمت معنوي سوكوالر خواهود بوود   

ابوزار و روش سونجش و ميوزان اهميوت بوراي      دنيوي وجوود دارد؛ ولوي   ... آرامش، درد و رن  و 

 .وجود ندارد... مسائل اخروي مثل قرب الي اهلل و 

 

 پردازان علوم انساني در مورد سالمت معنوی و ارتباط آن با مذهب  نظريه ديدگاه
كه سالمت معنوي هدفي است كه از دو را  قابل رسيدن اند  عايد پردازان بر اي   نظريهاز بعضي 

  ميهبي و ديگري را  غير ميهبي؛ كه افرادي هستند كه خدا را قبول نداشته ولي يكي را :است

معتادنود كوه    ،برخوي ديگور   .نيستندميهبي ولي اند  معنوييعني  از سالمت معنوي برخوردارند

كند به مويهك   يكي در ارتباط انسان با خالق كه ارتباط پيدا مي: سالمت معنوي دو قسمت دارد

شوناختي،   انسان با خود، جامعه و محيط كوه مورتبط اسوت بوا مسوائل روان     و ديگري در ارتباط 

سوت كوه   ا گروهي ديگر را عايد  بور ايو   . و اي  قسمت ارتباطي با ميهك ندارداست اجتماعي 

توان به سالمت معنوي رسيد و معنويت سكوالر قادر به توامي  مواهوك    فاط از طريق ميهك مي

 .اخروي سالمت معنوي نيستو دنيوي 

استنباط شد  است كه فرهنگسوتان  طور  اي  ماام معظم رهبريهاي  يياز ارشادات و راهنما

علوم پزشكي در موضوع سالمت معنوي از ديد اسالم نبايد دنبال درست كوردن سوالمت روو و   

علمواي ديو  و روحوانيون و     بور عهود    معنا و قلك معنوي پيدا كوردن جامعوه باشود ايو  كوار     

ي است ولي ممانعتي از استفاد  از خصوصيات معنوي دي  مبي  اسالم، نظران علوم انسان صاحك

در ابعاد پيشوگيري  ... ، ائمه اطهار و اولياء اهلل و (ص)زندگي رسول اكرم   ديني و سيرهاي  آموز 

توجوه  در ضوم ، ايشوان   . سالمت جسم و روان و سالمت اجتماعي جامعه وجود نودارد ارتااي  و

از ايو  رو، از  . سوتيزي دارنود غلوط اسوت     هاي غربي چون تفكور ديو    دادند كه استفاد  از روش

و بوا عنايوت بوه اعتاواد عميوق      شود  سالمت معنوي در جلسات متعددي در فرهنگستان بحو   

غيور دينوي    (spiritual)سواز بشور    رياست محترم فرهنگستان به ديدگا  سوم كه معنويت دست

ك محرمات دي  اسالم و تزكيوه و سوير و   و جز با عمل به واجبات و تر پييرفتني نيستاست و 

توان دست يافت؛ مسير حركت سوالمت معنووي در    سلوك در مسير حق به سالمت معنوي نمي

 .فرهنگستان علوم پزشكي مشخص شد

توجوه بوه آن در كشوور    . و پيچيد  و چندبعودي اسوت   گسترد سالمت معنوي يک موضوع 

مراقبوت از  و سالمت معنوي اخير موضوع در چند دهه  امريكا وقتي شروع شد كه غرب باالخص



 دانشنامه سالمت معنوي اسالمي 415

را با ديد ماترياليستي مطرو و روي آن تحاياات متعددي انجوام داد و نشوريات   سالمت معنوي 

در درون كشور بوا عنايوت بوه شاخصوه منحصور       .متعددي روزافزون در سطح جهان منتشر كرد

رياي اطالعات از متوون  فرد بودن معنويت و سالمت معنوي از ديد دي  مبي  اسالم و وجود د هب

كننودگان خودمات سوالمت در گيشوته     عرضوه  هواي موفوق علموي     بيادگار باقيمانود  از تجربوه  

دليول اطوالع از حكموت و     ه؛ كه هم ارائه كنند  خدمات جسم و روان و هم بو (حكيمان گيشته)

ر ؛ فرهنگستان علوم پرشكي را بو بودند عرفان و فلسفه اسالمي پزشک روو و بعد معنوي سالمت

علمي در اي  مطلك بكور و پربهور  در    يآن داشت كه با ورود به اي  بح  و استفاد  از توانمند

تهيه و بر پاية شواهد طرحي نو با پشتوانه اسالمي و  ةعلميهاي  خصوص حوز  هسراسر كشور و ب

هوم  درون كشور مسير داد  و در مندان به موضوع  هپيشنهاد و ارائه كند تا هم به تشنگان و عالق

تا به متون غربي كه از معنويت اسالمي تهي است پنا  نبرنود و  كند آوري  متون اسالمي را جم 

 .را متوجه گوهر گرانبهاي معنويت اسالمي بنمايدها  هم غربي

موورد  و تعريفي جوام   بيان موضوع قدم اول  ةعلت بكر و نو بودن مطلك و وسعت درياگون هب

علوت    هو ب رفت ولي مورد رضايت خاطر همگان قرار نگرفتوثوق از موضوع بود كه وقت بسيار گ

نبود كارشناس مطل  و محاط بر موضوع سوالمت معنووي اسوالمي در كشوور و نبوودن مخوزن       

غربوي   متونحد وفور و سهل در اختيار و دسترس بودن  هاطالعات علمي براي مراجعه به آن و ب

كورد و   شان ايجاد مي بسيار براي ةكه جاذب)مندان به مطلك  هموضوع براي تشنگان و عالق  دربار

لزوم و ضورورت دقوت و توجوه بسويار خواص و ريزبينانوه رياسوت محتورم         ( بردند به آن پنا  مي

طلبيد كه از طريق ورود ديدگا  غربي با تفكر الئيک  در  فرهنگستان را براي ورود به موضوع مي

يابي  صل و در جهت حصول و دستاي وارد نشود كه بحمداهلل حا سالمت معنوي اسالمي خدشه

هواي درگيور در مسوائل     سومت كوانون   هبه اي  قصد، ايشان را بر آن داشت كه دست استمداد بو 

ها در بدو  و ارشادات آنها  ديدگا علميه باالخص قم دراز كند، تا هاي  ها و حوز  اسالمي، دانشگا 

 .شروع اعمال شود

مشتاقانه كه موورد توقو  بوود مواجوه     واكنش در اي  استمدادطلبي با فرهنگستان متاسفانه 

هواي طووالني    با در نظر گرفت  جمي  جهات و امكانات در اختيوار پوس از بحو    از اي  رو، نشد 

آوري و تلخيص و مدون كردن مسوتندات تلخويص شود  از قوران      هدف را محدود نمود به جم 

ائمه اطهار و علما و بزرگان ( ر سي)البالغه، احادي  و روايات مستند از سلوك و رفتار  كريم، نه 

دي  اسالم و تكيه و تمركز بر سبک زندگي اسالمي كه آغشته بوه معنويوت اسوالمي اسوت، در     

سالمت در ابعواد جسومي، روانوي، اجتمواعي در مراحول پريمورديوال       ارتااي  جهت پيشگيري و

preconception  وconception  وPrimary prevention    سوالگي كوه سو  بسويار      8-0ازسوني
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انسان است در جهت استفاد  از سالمت معنوي اسوالمي بوا    development) (حساس براي رشد

 و رسيدن بوه هودف توامي  و   ( سالمت معنوي)هدف پيشگيري براي تامي  رك  چهارم سالمت 

سالمت فرد و جامعه در همه ابعاد در جامعه مورد هودف بوا توجوه بوه اهميوت، وسوعت       ارتااي 

ه، پيچيدگي و چند بعدي بودن سالمت معنوي و اختالف بنيادي  بوي  سوالمت معنووي از    دامن

ديد اسالم و غرب و توان علمي در اختيار و رعايت شرو وظوايف فرهنگسوتان علووم پزشوكي و     

ورود بح  به جامعه علمي، دانشگاهي علوم پزشكي و متاسفانه اجرائي و عملياتي كوردن آن در  

شخصي و تاليود از متوون   هاي  ور بدون هدف و نظارت و از روي برداشتهاي كش بعضي دانشگا 

علوت بكور بوودن مطلوك در زموان       هب.... و  spiritual careو  spiritual healthهاي  غربي با عنوان

حال از ديد اسالم  و نبود كارشناس در مورد موضوع و نبود متون علمي تلخيص شد  و منتشور  

سالمت معنوي جامعوه  ارتااي  با قبول و اعتااد بر آنكه توسعه و. مشتاقانگيري  شد  جهت بهر 

علميه، جامعه شناسان و متخصصي  حوز  علوم انساني بود  نوه  هاي  عام از وظايف حوز طور   به

و هوا   متعودد در جلسوات كارشناسوي و گردهموايي    هواي   فرهنگستان علوم پزشكي پس از بح 

داكثر توجه به جميو  جهوات بواالخص آلوود  نشودن      نظران با ح استفاد  از بارش فكري صاحك

 . spiritualismمعنويت اسالمي به الئيسم مخفي غربي موجود در 

بنودي،   آوري، طباوه  جم : هدف فرهنگستان در ماوله سالمت معنوي عبارت است از: هدف

و  قابل فهم از متون اسوالمي و احاديو   و مدون شد  علمي، قابل آموزش، ساد ، هاي  تهيه بسته

زندگي پيامبر گرامي و ائمه اطهار عليهم السالم و زندگي علمواي ديو  بوا      روايات معتبر و سير

در . كار گرفت  آنچه از ديد اسالمي در اعراض نفساني ناف  و رد آنچه مضر است هتدبير كردن و ب

اواي  ارت اجتماعي براي حفو  و اعتودال و  و هاي جسمي، رواني،  بيماري ةمراحل مادماتي و اولي

هوا، مشوكالت و    با توجه به هدف ذكر شود  چوالش  توان  مي ها  ساله 8-0كيفي صحت و سالمت 

 :بيني و ذكر كرد ي كردن سالمت معنوي اسالمي پيشيموان  ذيل را براي اجرا

آن بوراي جوامو  فعلوي از     فراموش شدن مطلك در گيشت تاريخ و تاز  و نو و بكر بودن .1

  ؛ديد اسالم

 ؛چندبعدي بودن مطلكو گستر  و پيچيد   .2

در هنگوام بوارش   هوا   ييهاي متعدد، متلون، مختلف در جلسات و گردهموا  وجود ديدگا  .3

 ؛فكري

و جوام   نبود چارچوبي مشخص شد  براي موضوع از ديد اسالم و نبود تعريفوي مودون    .5

 االطراف و پييرفته شد  براي همه؛
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هواي سراسور    ه، دانشگا علميهاي  نبود كارشناس مطل  در مورد مطلك در جامعه، حوز  .4

 ؛كشور

شديد و نبود مااالت، مناب  و متون مشوخص و مودون    نبود مخزن اطالعات و حتي خأل .5
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 مقدمه

اهمیوت  های اخیر توجه به مفهوم سالمت معنوی و مراقبت معنووی در ووو س سوالمت     در سال

چرایی و چگونگی شکل گرفتن و افزایش تمایل به معنویوت و نشوش  د در   . بیشتری یافته است

وو ة سالمت اگر چه ا  ووصله این نوشتار خارج است اما شاید بتواد گفت که این رویکورد  بوا   

های پزشکی مرتبط بودس و در برخوی مووارد شواید در      ماد در ارائه مراقبت رویکرد متناظر و هم

ردارندس رابطه سببی و علی باشد که مستند کردد این ارتباط مستلزم کوار تقشیشوی و توامال     ب

هوا و   تواد به عواملی مانند افزایش نشش بیمارستاد ا  جمله این تغییرا  مهم می. است  فلسفی

نگریسوتن رو  افوزود بوه وقوای         سایر مراکز ارائه خدما  درمانی در روند رسیدگی به بیماراد

های جدیود در رونود ارائوه       رشد بسیار چشمگیر نشش فناوری ها ا  منظر پزشکی  یستی انساد

هوای   خدما  سالمت به دریافت کنندگاد این خدما  ا  جمله بیماراد  تغییور اگگووی بیمواری   

 نودگی و پیرشودد   های مزمن  افزایش امیود بوه    های عفونی و واد به بیماری کشندس ا  بیماری

جوام  و باگتب  پیر شدد نسبی دریافت کنندگاد خدما  سالمت  تغییرا  قابل توجه در سطح 

                                                                                                                                        
1. Philosophical Deliberation 

2. Hospitalization 

3. Medicalization 
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هوای عموومی نسوبت بوه مسوایل درموانی و پزشوکی  افوزایش نشوش موردم در            سواد و  گواهی 

های اجتماعی و سیاسی  تثبیت وق بر دریافت خدما  سالمت برای شوهرونداد و   سا ی تصمیم

  تقووت  فلسوفه    های وشوق مدنی و جنبش وشووق بیمواراد   پدیدار شدد جنبش متعاقب  د

های ملی و تسری پیودا   ها و واکمیت و تاثیر  د بر مواردی ا  جمله شرح وظایف دوگت  سیاسی

کردد این وظایف به فهرست تکاگیف قطعی و اجتناب ناپذیر خودما  عموومی  توسوعه فنواوری     

وم جهانی شدد در ابعاد مختلوف  افوزایش قابول توجوه در     اطالعا  و سرعت گرفتن تقشق مفه

اگمللوی متووگی    های بین های ملی  افزایش نشش سا ماد تکثر نژادی و فرهنگی در دایرس واکمیت

اگمللوی در عرصوه    هوای مشوترب بوین      ایجواد نگرانوی   سالمت به ویژس سا ماد جهانی بهداشت

 ماد با این تغییورا  مهوم در نیموه     هم. رس کردظهور اشا ظهور و با  های نو سالمت مانند بیماری

دوم قرد بیستم نیا  توجه بیشتر به مفهوم معنویت در عرصة سوالمت بویش ا  پویش مشوخ      

هوای   در مجموع شاید بتواد افزایش تمایل اخیر برای توجوه بوه مفهووم معنویوت در نظوام     . شد

مقوور بوه یوک     مراقبوت  سالمت را پاسخی به تبدیل شدد گفتماد علم پزشکی ا  یک گفتمواد 

مقور مبتنی بر فناوری و بور پایوة درب تجربوی ا  انسواد در طوول دورة جدیود        گفتماد درماد

بر  1۴۹۱این تمایل تا جایی پیش رفت که برای اصالح تعریف سالمت در سال . (1) قلمداد کرد

یوز  اساس تصویب اعضای سا ماد جهانی بهداشت تعریف استاندارد سالمت که در وال واضور ن 

این تغییرا  پیشنهادی بیشتر متمرکوز بور اضوافه کوردد     .   پیشنهاد شد(5) پذیرفته شدس است

یود کوه در   آدر تعریف فعلی سالمت وضعیتی به شمار می. (3) بعد معنوی در تعریف سالمت بود

بر اساس این تعریف افراد به صِرف نداشتن .  د رفاس کامل جسمی  روانی و اجتماعی برقرار باشد

 . روند یا نش  جسمی ساگم به شمار نمی بیماری

رغوم   ها و جلسا  سا ماد جهانی بهداشت و بوا بوه   رغم طرح مکرر این پیشنهاد در نشست به

سوالمت معنووی را بوه     1۴۱۹اینکه قطعنامه مجم  عمومی سا ماد جهانی بهداشوت در سوال   

اکنوود اضوافه کوردد     های کشورهای عضو پیشنهاد دادس است اینکه چرا تا عنواد یکی ا  راهبرد

اگمللوی ووو س سوالمت     ترین نهاد بوین   بعد معنوی در تعریف رسمی سالمت به تصویب این مهم

برای روشن شدد ابعاد مختلف ایون موضووع   . (۹)نرسیدس است  خود مستلزم بررسی دقیق است

شاید نگاهی به تجربه چند دهه گذشته پیرامود همین تعریف رسمی فعلی مبتنی بور سوه بعود    
                                                                                                                                        
1. Patients’ Rights Movement  

2. Political Philosophy 

3. World Health Organization (W.H.O) 

4. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity. 
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تورین بعود ا      رسد قابل گمو   به نظر می. المت جسمی  روانی و اجتماعی بتواند راهگشا باشدس

به عبار  دیگر   نچه که پزشکاد بوه صوور  سونتی    . ابعاد سه گانه  جنبة جسمی سالمت باشد

هوا و در نهایوت    های جسومی انسواد و توالر بورای درمواد  د      دهند تشخی  بیماری انجام می

در این واگت سطقی خاص ا  سالمت جسم افراد به عنواد وضعیت . بودس است با توانی بیماراد

های گوناگونی برای این واگت تعریف  شود و شاخ  استاندارد سالمت جسمی در نظر گرفته می

کوه  د  )های سطح سالمتی  کنند که در صور  تغییر شاخ  تالر پزشکاد تالر می. شود می

رسد اگر چوه   به نظر می. برگردانند( ساگم)ه واگت استاندارد  د را ب( نامند را بیماری جسمی می

که در نهایت ترسیم مر ی دقیق برای سالمت جسمی و تفکیک افراد به گقاظ جسمی سواگم ا   

توواد   افراد به گقاظ جسمی بیمار  هم امری بسیار مشکل و شاید بعید باشد  اما در مجموع موی 

به عبار  دیگر اینکه فوردی را ا   . یکی قابل تصور استادعا کرد در بسیاری ا  موارد  چنین تفک

گقاظ جسمی بیمار بنامیم  کامالً پذیرفته و موجه است و مرج  این اظهار نظور نیوز پزشوکاد و    

به همین سویاق در یکوی دو قورد اخیور گروهوی ا  متخصصواد و       . منداد پزشکی هستند ورفه

هوا را   استانداردهای روانی و رفتاری انساد دانشمنداد به ویژس در وو س روانشناسی تالر نمودند

گوراد  مسولوگیت تشوخی  و درمواد      در این میاد روانپزشکاد و سایر بواگین . نیز تدوین نمایند

بر اساس ایون تشوخی  افورادی بوه عنوواد      . انقراف ا  استانداردهای مذکور را بر عهدس گرفتند

شود و یوا    هوا یواد موی    بیمار رووی ا   د شدند که قبل ا   د یا به عنواد بیمار روانی شناخته می

در این موارد دیگر تفکیک افراد ساگم و بیمار به راوتی بعد جسومانی  .  مدند ساگم به وساب می

 1تر و پذیرر بیماری روانی به خاطر ماهیوت غیور عینوی    نبودس  مر  بین فرد ساگم و بیمار مبهم

که فردی را ا  گقاظ روانی بیمار بنامیم اما کماکاد این. تر ا  بیماری جسمی است  د اغلب سخت

اما در عین وال در نظر گورفتن بعود روانوی در    . رسد تا ودود  یادی موجه و پذیرفته به نظر می

کند و کم و بیش ا  کار یی این تعریوف   دور می 5تعریف سالمت این تعریف را تا ودی ا  عینیت

ربه بشری در مورد بعد اجتماعی انسواد کوه   اما اگر تج. کاهد برای تفکیک افراد بیمار و ساگم می

در تعریف رسمی و جهانی سالمت به  د اشارس شدس است  مد نظر قرار گیرد  به راوتوی روشون   

هایی ا  این جنبه انساد تاکنود نتوانسته است مانند دو بعد جسمی و  شود که اصوتً شاخصه می

های پو     نچه که در سال. م فراهم کندروانی برای تفکیک افراد ا  گقاظ اجتماعی ساگم و ناساگ

هوای اجتمواعی    در مورد بعد اجتماعی سالمت به  د پرداخته شد اغلب در قاگب مؤگفه 1۴۹۱ا  

                                                                                                                                        
1. Non- Objective 

2. Objectivity 
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بوه عبوار  دیگور     . (2)5هایی برای سالمت اجتماع مد نظر قرار گرفته اسوت  و یا شاخ  1سالمت

ی برای سنجش بعد اجتمواعی  ابزارهای معتبر. این بخش ا  تعریف سالمت انساد نتوانسته است

ها بتواد به راوتوی فوردی را ا  گقواظ     سالمت  در سطح فردی معرفی نماید که با استفادس ا   د

اجتماعی ساگم و یا بیمار تشخی  داد و بر اساس  د گفتمانی مبتنی بر پیشوگیری  تشوخی     

سوالمت اجتمواعی   تر در ووو س سوالمت ا      نچه که امرو  بیش. درماد و توانبخشی تعریف نمود

ای است که بر سالمت جسمی و روانی انساد  های اجتماعی و  مینه شود  موضوع مؤگفه درب می

 نچه مشهود است با توجه به ماهیت سالمت معنوی و غیور عینوی بوودد مفواهیم     . گذارد اثر می

های متنووع ا  مفهووم معنویوت و پیوسوتگی پررنوو موضووع بوا مسوائل          مرتبط با  د  برداشت

دینی و مذهبی بقث مستشل ا  بعد معنوی انساد در کنوار بعود جسومی  اجتمواعی و      تشادی  اع

 . روانی در درود گفتماد پزشکی چنداد  ساد نباشد

هوای اجتمواعی    طور که بعد اجتماعی سالمت با استفادس ا  مفهوم مؤگفه ا  سوی دیگر  هماد

سالمت جسمی و روانی مرتبط شدس  سالمت به دو بعد دیگر که عینیت بیشتری داشته اند یعنی

هوای اخیور مفهووم سوالمت      رسد در دهوه  هایی برای  د تعریف شدس است  به نظر می و شاخ 

ا  جمله با وجود تغییر نکردد . معنوی به اشکال مختلف در وو س علوم پزشکی مطرح شدس است

های اخیور در   ههتعریف رسمی سالمت و مشکالتی که در این  مینه وجود داشته است  اما در د

گزار  های سیاست های پزشکی هموارس مورد توجه سا ماد نظر گرفتن بعد معنوی در ارائه مراقبت

های سوالمتی در کشوورهای مختلوف بوودس      سنجی مراکز ارائه مراقبت و نهادی مسلول در اعتبار

یاری هوای بسو   اگرچه که در مورد سالمت معنوی در بعد فردی و اجتمواعی پوژوهش  . (6و  7)است

ها و ابزارهایی بورای کموی کوردد     و این تقشیشا  تا جایی پیش رفته که رور  انجام شدس است 

  اما توجه بوه ایون واقعیوت بسویار مهوم      (۱و  ۴)اند ها پیشنهاد دادس میزاد سالمت معنوی انساد

هوای سوالمت و ارائوه خودما       های معنوی در عرصة نظام است که  نچه امرو  به عنواد مراقبت

این مباووث    به طور کلی. شود  با سالمت جسمی و روانی در ارتباط است شکی ا   د یاد میپز

هوایی بور سوالمت     ناظر به تاثیر اعموال و مداخلوه    دسته اول. شوند بندی می در دو دسته تشسیم

بقث پیرامود   برای مثال. جسمی و روانی افراد است که ا  منظر پژوهشگر ماهیت معنوی دارند

سؤال که اعتشادا  مذهبی ا  قبیل اعتشاد به وجود پروردگار بر میزاد برو  یک نوع سورطاد  این 

  دسوته دوم . گیورد  گذارد در این دسته جای می خاص و یا میزاد افسردگی افراد چه تاثیری می

                                                                                                                                        
1. Social Determinants of Health 

2. The proposal of five dimensions of social well-being, social integration, social contribution, 

social coherence, social actualization and social acceptance. 
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هایی است که برای دریافوت   های معنوی فردی و اجتماعی انساد مربوط به در نظر داشتن جنبه

اوتورام بوه اعتشوادا  بیمواراد در ووین        مثالً. کنند مت استاندارد فعلی مراجعه میخدما  سال

رسد  به نظر می  ا  سوی دیگر. شود ای تلشی می انجام مداخال  پزشکی مرسوم یک تکلیف ورفه

های ایون ووو س در مرولوه تقشیشواتی      با توجه به نوپا بودد توجه به سالمت معنوی اغلب تالر

های مرتبط بوا   در این فصل ابتدا مالوظا  اخالقی اصلی در پژوهش  ا  این رو. دقرار داشته باش

هوای بواگینی و در    سالمت معنوی و سپ  مالوظا  اخالقی پیرامود سالمت معنوی در مقویط 

ویطه ارائه خدما  در سطوح مختلف نظام سالمت با تعریف فعلی  د  مورد بقث و بررسی قرار 

بقث سالمت معنوی فارغ ا  سالمت جسومی و روانوی  موضووعی     روشن است که. خواهد گرفت

شود تنها  بسیار مهم و کالد در وو س اعتشادی است و  نچه که در این نوشتار به  د پرداخته می

ناظر به وجهی ا  مفهوم گستردس و عمیق معنویت است که با مفهوم قراردادی فعلی سالمت کوه  

 .کند  در تعامل و ارتباط است گو میپیرامود بُعد جسمی و روانی انساد گفت

 

 :های اخالقی در انجام تحقیقات مربوط به سالمت معنوی جنبه
تقشیشا  مربوط به سالمت معنووی در ایون نوشوتار ا  اسوتانداردها و هنجارهوای        به طور کلی

گونوه تقشیشوا  کوه بوا      اصووتً در ایون  . کننود  پزشوکی تبعیوت موی    عمومی تقشیشا   یسوت و  

ای وکم فرماست که توسط نهادهوای   کنندگاد انسانی سر و کار دارند اصول و قواعد ویژس شرکت

در ایوراد مسولوگیت تودوین    . شووند  اگمللوی اعوالم موی    مسلول در سطوح مختلوف ملوی و بوین   

پزشکی بر عهودس کمیتوه    های  یست در پژوهشها و استانداردهای مربوط به اخالق  دستوراگعمل

وو پزشوکی مسوتشر در معاونوت تقشیشوا  و فنواوری و ار         های  یسوت  ملی اخالق در پژوهش

های  راهنمای عمومی اخالق در پژوهش  در وال واضر. بهداشت  درماد و  مو ر پزشکی است

پژوهشوگراد در  بند است که بر اساس قانود فعلوی هموة    31شامل  13۴5علوم پزشکی مصوب 

این دسوتوراگعمل ضومن تاکیود بور گوزوم انجوام       . همة تقشیشا  پزشکی باید  د را رعایت کنند

تقشیشا  به عنواد راس اصلی برای به دست  وردد شواهد علمی و بر اسواس اصوول اخالقوی بوه     

یون  بر اساس بند اول ا. های اسالمی و ملی تدوین یافته است ویژس کرامت انسانی  مبانی و ار ر

هوا توو م بوا رعایوت کراموت و وشووق        راهنما  هدف اصلی هر پژوهش باید ارتشای سالمت انساد

ای است کوه تقشیوق بورای     ترین رکن اخالقی هر پژوهش سؤال ویژس  مهم  ا  این رو. ایشاد باشد

رسود طوی کوردد دقیوق      در اینجا  نچه که مهم به نظور موی  . شود پاسخ دادد به  د طراوی می

انجام تقشیق برای پاسخ دادد به یک نیا  و یوا یوک   . ندارد در طراوی پژوهش استمراول استا

. اندا   یندس بتواند مشکلی ا  جامعه را ول کند در این بین امری کلیدی است سؤال که در چشم
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هایی مانند افزایش انتشارا  و ماننود  د بوا    رسد انجام تقشیق برای تقشیق و با انگیزس به نظر می

در عین وال طی کردد فا  اکتشافی  وجود منطق . یه اخالق در پژوهش سا گار نیستاصول اوگ

مقکم که انجام مطاگعه انسانی را توجیه کند  انجام مراول کار   مایشگاهی و فا  ویوانی دقیوق  

هوای انجوام یوک پوژوهش       دگی و عجله و مرور دقیق متود قبلی  پایوه  پرهیز ا  عوام و درست  

هوای   واضح است کوه مالوظوا  اخالقوی در موورد پوژوهش     . دهند را شکل میدرست و اخالقی 

نکته قابول توجوه   . شوند ا  اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند ای که روی انساد انجام می مداخله

ای بر تقشیشا  مداخله است  به این مفهووم کوه بورای     در اینجا اوگویت انجام تقشیشا  مشاهدس

هوای   یک فعاگیت معنوی خواص و تواثیر اوتمواگی  د بور شواخ       مثال اگر کشف ارتباط انجام

سالمت جسمی و روانی ا  طریق مشاهدس و مشایسه گروهی ا  افراد که  د فعاگیت را بوه عنوواد   

دهنود ممکون باشود      دهند با کسانی که  د را انجام نموی  بخشی ا  فعاگیت عادی خود انجام می

القی است؛ چرا که در هر مداخلوه پژوهشوی افوراد    ای فاقد توجیه اخ طراوی یک مطاگعة مداخله

دهد  ای قرار می بینی نشدس بینی شدس و پیش های مختلف پیش کنندس را در معرض ریسک شرکت

 . که مسلوگیت  د بر عهدس پژوهشگر است

 

 های حوزه سالمت معنوی کنندگان و ذی نفعان پژوهش سالمت و ایمنی شرکت .1

توورین اوگویووت در نظوور گوورفتن سووالمت و ایمنووی    ا  مهوومهوو هووای بوور روی انسوواد در پووژوهش

رسد اوگین سؤاگی که  به نظر می. کنندگاد و سایر افرادی است که در پژوهش نشش دارند شرکت

هر پژوهشگر ت م است ا  خود بپرسد این است که چه کسانی ممکن است در اثر ایون پوژوهش   

های مربوط بوه سوالمت معنووی     پژوهش در مورد! در معرض خطر قرار بگیرند و  سیب ببینند؟

ها  کنندگاد دادس  وری کنندس در پژوهش  مقششاد و یا جم  این امکاد وجود دارد که افراد شرکت

  اگبتوه . های جمعیتی خاصی موورد  سویب قورار بگیرنود     مانند پرسشگراد و ا  همه مهمتر گروس

هوای   ت و طیفی ا   سویب های فیزیکی نیستند ممکن نیس های مقتمل مقدود به  سیب  سیب

در یوک    بورای مثوال  . جسمی  روانی  اقتصادی  اجتماعی  فرهنگی و اعتشادی را در بور بگیرنود  

شوود   ها برای سنجش اثر یک متغیور معنووی طراووی موی     ای که بر روی انساد پژوهش مداخله

ینکوه  یوا ا  های جسمی باشود    ممکن است مداخلة مذکور یا نقوة سنجش  د در بردارندس  سیب

پرسشگرانی که برای پرسیدد برخی سؤات  مربوط به مسائل اعتشادی و معنوی جمعیت خاص 

گونه سؤات  که منجر به برانگیختن وساسویت افوراد    استخدام شدس باشند  به دگیل ماهیت این

. شود اوتموال دارد در معورض برخوورد فیزیکوی یوا   ار کالموی برخوی افوراد قورار گیرنود           می

هوای ناشوی ا     های سالمت معنوی در بردارندس  سیب مل دیگر در انجام پژوهشهای مقت  سیب
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  اصووتً . کننود  عدم وفاظت کافی ا  اطالعا  مربوط به افرادی است که در پژوهش شورکت موی  

اعتشادی و مذهبی افراد بسته بوه مقول  نودگی  شورایط فرهنگوی و سیاسوی        اطالعا  معنوی  

های  ندگی افراد بوه وسواب  ینود کوه      ترین دادس  ین و وساستر  موجود  ممکن است ا  مقرمانه

های مختلفی به ویژس خسار  روانی  اجتماعی و وتوی   ها ممکن است به خسار  فار کردد  د

فار کردد اطالعا  وساس مربوط به اعتشوادا  فوردی و دینوی      برای مثال. اقتصادی بینجامد

ا ا  طرف خانوادس بینجامد و یا وتی شغل ه طرد شدد  د 1افراد ممکن است به برچسب خوردد

توانود مبنوای اعموال     برچسوب خووردد افوراد موی    . متاثر کند  و ویثیت افراد را به طور مستشیم

های مختلف  تواند به  سیب واضح است که خود اعمال تبعیض می. ها قرار گیرد علیه  د 5تبعیض

هوای موورد مطاگعوه هوم      جمعیت ها و به همین شکل گروس. های متنوع منتهی شود و مقدودیت

سنجش سطح سالمت معنووی در    برای مثال. های جدی قرار گیرند توانند در معرض  سیب می

شهر  مقله  و یا سونجش  د در   یک مقل و گروس اجتماعی خاص مانند افراد ساکن یک استاد  

برچسوب  ها و مشاغل ممکون اسوت خطور     های خاص و مشایسه  د با سایر ورفه مشاغل و ورفه

در مورد کشورهایی که افراد با پیشوینة قوومی   . های مذکور را به دنبال داشته باشد خوردد گروس

اوگین قدم برای   معموتً. کنند این موضوع اهمیت بیشتری دارد یا نژادی متنوع در  د  ندگی می

سوت  کنندگاد در پژوهش اطمیناد ا  این نکتوه ا  برای شرکت 3وصول اطمیناد ا  خطر وداقلی

خطور یوا ریسوک    . کوافی را بورای انجوام تقشیوق دارد     ۹که تیم پژوهشی صالویت فنی و علمی

رو  شود که افراد در  نودگی رو مورس خوود بوا  د روبوه      وداقل اصوت به میزانی ا  خطر اطالق می

بررسی شوود؛ چورا کوه بور اسواس       2باید در مورد پژوهشگر اصلی این نکته در وهلة اول . هستند

بور عهودس    ای پذیرفته شدس اخالق در پژوهش تمام مسولوگیت انجوام تقشیوق اصووت ً    استاندارده

مقشق اصلی است و این فرد است که باید ا  انجام درست تمام مراول طراوی و انجام پوژوهش  

های وو ة سالمت معنوی با مداخال  خطرناب  پژوهش اگرچه که معموتً . اطمیناد واصل کند

کننودگاد انسوانی فشوط در صوورتی      وال اصل اینکه پژوهش با شورکت همراس نیستند اما به هر 

تور ا خطرهوای    کننودگاد بویش   ی  د برای هر یک ا  شورکت    اخالقاً موجه است که مناف  باگشوس

موواردی ا  قبیول    بر اساس کدهای عموومی اخوالق در پوژوهش ایوراد    . باگشوة  د پژوهش باشد

تر و یا صرفاً عملی بوودد  د بوه هویج وجوه      ایینسرعت  سهوگت کار  راوتی پژوهشگر  هزینة پ
                                                                                                                                        
1. Stigmatization 

2. Discrimination 

3. Minimal Risk 

4. Technical and Scientific Competency 

5. Principal Investigator  
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ها در معرض خطر یا  یاد افزودس یا تقمیل هرگونه مقودودیت بوه    نباید موجب قرار دادد انساد

بر اساس همین دستوراگعمل اگر در وین اجرای پژوهش مشخ  شوود   ،در هر وال. ها شود  د

ی  د اسوت  بایود  د      فواید باگشوسکنندگاد بیش ا   که خطر شرکت در این پژوهش برای شرکت

 .پژوهش بالفاصله متوقف شود

 

 لزوم مستند کردن دقیق مراحل مختلف پژوهش .۲

بور اسواس   . ها مستند کردد تمام مراول پژوهش است یکی ا  اصول مهم در انجام دادد پژوهش

. شووند ها ت م است بر اساس و منطبق بر یوک طورح انجوام     استانداردهای موجود  همه پژوهش

ها ت م است ابتدا در یک شورای علمی و پژوهشی متشوکل ا  متخصصواد مورتبط بوا      این طرح

وو س سالمت معنوی که صالویت داوری و ار یابی علمی پوژوهش را داشوته باشوند  ار یوابی و     

ها باید قبل ا   غوا  پوژوهش بوه تصوویب یوک       پ  ا  داوری علمی همه پژوهش. تصویب شوند

پژوهش معتبر که اعتبارنامة خود را ا  دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پوژوهش  کمیته اخالق در 

بر اسواس دسوتوراگعمل رسویدگی بوه تخلفوا       . دریافت کردس باشد  ار یابی و به تصویب برسند

هوای اخوالق در پوژوهش     ها قبل ا  اخذ مجوو  کمیتوه   پژوهشی شروع هر تقشیق بر روی انساد

موجوه   ا  نظور اخالقوی    ی مصوب طرح در  ماد اجرای پژوهش  معتبر و عدم پایبندی به مقتوا

در صورتی که پژوهشگر به هر دگیلی مجبور به تغییر .  یند نبودس و تخلف پژوهشی به وساب می

در انجووام مقتوووای طوورح بشووود ت م اسووت دتیوول را بووه صووور  مکتوووب بووه کمیتووه اطووالع  

ن اختیوار را دارنود کوه مراوول انجوام      های اخالق در پژوهش تصویب کنندس طرح ای کمیته.دهد

در . قورار دهود   3یا با رسی 5  ممیزی1ها را ا  نظر رعایت مالوظا  اخالقی مورد ار یابی پژوهش

در . اند که اطالعا  ت م را در اختیار کمیتة مربوط قرار دهند چنین شرایطی پژوهشگراد موظف

ها پیامدهای قابل توجوه   ر نتایج  درود انتشا هایی که اوتمال می مورد مسائل وساس و پژوهش

های خاص وارد کند  کمیته اخالق در پوژوهش   های جدی به افراد یا جمعیت اجتماعی و  سیب

تواند در صور  درخواست مؤسسه وامی طرح پژوهشی نسوبت بوه تصوویب مشوروط طورح       می

ن شورطی در  در صوورتی کوه چنوی   . اقدام نمودس و انتشار نتایج را منوط به مصوبه کمیته نمایود 

هنگام تصویب طرح پژوهشی ذکر نشود و پژوهشگر  د را بر اسواس مالوظوا  اخالقوی موجوه     

بوه  . کمیته اخالق نپذیرد  مقشق برای انتشار نتایج ملزم به کسب اجا س مجدد ا  کمیته نیسوت 

                                                                                                                                        
1. Evaluation 

2. Audit 

3. Inspection 
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ترین اسنادی که قبل ا  انجام دادد شوروع مراوول تقشیوق  یوک      رسد مهم نظر می  این ترتیب

شود شامل مواردی ا  قبیل طرح تقشیق و مستندا  مربوط بوه  د   ها مستند می در  د پژوهش

پیشوونهاد شوودس در بوور دارنوودة همووه اطالعووا  مووورد نیووا     1ا  جملووه فوورم رضووایت  گاهانووه 

کنندگاد  پرسشنامه یوا   های مبتنی بر  مو ر شرکت کنندگاد  مفاد  مو شی در پژوهش شرکت

ا ماهیت پژوهش  مصوبة کمیتوه اخوالق در پوژوهش معتبور      فرم ثبت اطالعا  وسب موضوع ی

هوای   های باگینی پرخطر  مستند مربوط بوه ثبوت کار  موایی    نامة معتبر در مورد کار  مایی بیمه

 5ها یا نهادهای همکار یوا مسولوتد مقویط    باگینی در سامانه ثبت مربوط  موافشت کتبی سا ماد

  در عوین ووال  . امی ماگی و پژوهشگر اصولی  باشود  انجام پژوهش و قرارداد پژوهش با امضای و

هوای   این اسوناد موواردی ا  قبیول فورم    . تمام مراول مطاگعه نیز باید در اسناد مربوط ثبت شود

هوای   کنندگاد در پژوهش  گزارر رضایت  گاهانه تکمیل و امضا شدس توسط پژوهشگر و شرکت

یر دستوراگعمل ملی انجوام کار  موایی   منظم ا  انجام مراول تقشیق طبق استانداردهای ملی نظ

  گوزارر مووارد  سویب و عووارض غیور منتظورس یوا شودید بوه          3باگینی جمهوری اسالمی ایراد

کنندگاد در پژوهش به کمیته اخالق  اسناد مربوط به اعالم هر نوع تغییر در روند اجرای  شرکت

 . شوند می پژوهش به کمیته اخالق و دریافت مجو  ت م و سایر موارد را شامل

 

 های حوزة سالمت معنوی رضایت آگاهانه در پژوهش .۳

یکی ا  اصوگی کوه در موورد  د اجمواع جهوانی وجوود دارد موضو  کسوب رضوایت  گاهانوه ا           

. شود این رضایت به شکل کتبی باشد توصیه می  به طور کلی. کنندگاد در پژوهش است شرکت

نباشد  تنها در موارد خواص کمیتوه اخوالق در    در مواردی که اخذ رضایت  گاهانه کتبی ممکن 

اگوزام بوه اخوذ    . تواند اخذ رضایت کتبی را به رضایت شفاهی یا ضمنی تبودیل کنود   پژوهش می

اگوزام بوه   . هوای بواگینی نیسوت    ای و کار  موایی  های مداخله رضایت  گاهانه تنها مخت  پژوهش

هوای کیفوی بوه افوراد      ژوهشکنود وتوی در انجوام دادد پو     ها ایجواب موی    گاهانه بودد پژوهش

گیرند در مورد عنوواد  اهوداف     کنندس در پژوهش مانند کسانی که مورد مصاوبه قرار می شرکت

دست  مدس و همچنین ضبط صودای   ها  نقوة مقرمانه ماندد اطالعا  به رور  نقوة انتشار دادس

ناموه   کتبی رضوایت  افراد وین انجام مصاوبه اطالعا  ت م دادس شود و پ  ا   د نسبت به اخذ

ها ت م است توضیقا  ت م نه تنها بوه   در جهت مستند شدد هر چه بیشتر پژوهش. اقدام شود
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صور  شفاهی بلکه به صور  مکتوب و به عنواد بخشی ا  خود رضایت نامه یا پیوسوت  د بوه   

ای ت م اسوت   به همین شکل در مطاگعوا  پرسشونامه  . کنندگاد در پژوهش برسد اطالع شرکت

قبل ا  بخش سؤات  در پرسشنامه  به صور  مفصول اطالعوا  موردنیوا  بورای اخوذ رضوایت       

بند پانزدهم کدهای عمومی اخوالق    بر همین اساس.  گاهانه در یک قسمت جداگانه  وردس شود

کننودگاد بورای    در پژوهش جمهوری اسالمی ایراد اطمیناد ا   گاهانوه بوودد تصومیم شورکت    

در تموامی  »دارد که  را بر عهدس پژوهشگر اصلی قرار دادس و اذعاد میپذیرر شرکت در پژوهش 

های پزشکی  اعم ا  درمانی و غیر درمانی  پژوهشگر موظف است که فرد در نظر گرفتوه   پژوهش

گیری او موثر باشند  به نقو  تواند در تصمیم شدس به عنواد   مودنی را ا  تمامی اطالعاتی که می

عنواد و اهداف پوژوهش  طوول مود  پوژوهش      : اند بر اطالعا  مشتملمناسبی  گاس سا د این 

شامل اوتمال تخصوی  تصوادفی بوه گوروس موورد یوا       ) روشی که قرار است به کار گرفته شود 

اوتمواگی  وابسوتگی سوا مانی پژوهشوگر  و      1  مناب  تأمین بودجه  هر گونه تعارض مناف (شاهد

چنین هر   مودنی بایود بدانود    هم. گعه در بر داشته باشدرود مطا هایی که انتظار می فواید و  یاد

هوای بواگشوة    تواند هر گقظه که بخواهد ا  مطاگعه خارج شود و باید دربارة خطرها و  یواد  که می

ها  چنین باید به تمامی پرسش پژوهشگر هم.  گاس و پشتیبانی شود ناشی ا  ترب  ودرس پژوهش

ناموة  گاهانوه    این مووارد بایود در رضوایت   . دقت پاسخ بدهدهای این افراد  با ووصله و  و دغدغه

های رضایت  گاهانه ت م است که اطالعا  به  باد سوادس   با توجه به ماهیت فرم« .منعک  شود

رکن دیگر رضایت در پوژوهش    ادانوه بوودد و داوطلبانوه     . و قابل درب برای بیمار نوشته شود

در ایون موورد نیوز    . نهفتوه اسوت  « رضایت»عبار  هاست که در  شرکت افراد در پژوهش 5بودد

بر این . مسلوگیت اطمیناد ا    ادانه بودد شرکت افراد در مطاگعه بر عهدس پژوهشگر اصلی است

که   ادی افراد را برای شرکت در پوژوهش مقودود کنود     ۹  اجبار3اساس هر عملی اعم ا  فریب

شود که پژوهشگر مشوام بواتتری    اردی میاین استاندارد شامل مو.  ید غیر اخالقی به وساب می

کنندگاد دارد و این موضوع  مینه را برای تقت تاثیر قرار گورفتن   ادی افوراد    نسبت به شرکت

برای مدیریت این وضعیت ت م است که به نقو مشتضی این عودم تووا د قودر     . کند فراهم می

دی ا  این نوع شامل موواردی  موار. کنندس در پژوهش متعادل شود نسبی بین پژوهشگر و شرکت

کننودس در   شود که پژوهشگر ا  دانشجویاد یا کارمنداد تقت مدیریت خود به عنواد شورکت  می
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کننودگاد   با توجه به این موضوع تا جایی که ممکن است بایود شورکت  . کند پژوهش استفادس می

در . شوته باشوند  هایی بوا پژوهشوگر ندا   در پژوهش ا  بین کسانی انتخاب شوند که چنین ارتباط

مواردی که با دتیل موجه ت م است افراد ا  بوین کسوانی کوه ظرفیتشواد بورای دادد رضوایت       

 گاهانه مقدود است  ت م است که پژوهشگر مسلول اطمیناد واصل کند که فردی که بوه هور   

کند که در پژوهش شرکت کند و یا مایل باشد همکاری خود را با پژوهش قط   دگیلی قبول نمی

کننودس در پوژوهش بیموار اسوت نبایود       اگر شورکت   برای مثال. ند به هیج عنواد متضرر نشودک

مثال دیگور بورای   . درمانش به دگیل رضایت دادد برای شرکت در پژوهش تقت تاثیر قرار بگیرد

این موضوع دانشجویانی هستند که به درخواسوت استادشواد بورای شورکت در پوژوهش پاسوخ       

گونوه   های به وو ة سالمت معنووی بوا توجوه بوا اینکوه ایون       ینة پژوهشدر  م. دهند مثبت نمی

 یند  ممکن است بسیاری ا  افراد مایل به  های وساس به وساب می ا  پژوهش تقشیشا  ماهیتاً 

هایی نباشند و ت م است که ایون تمایول مودنظر قورار گیورد و ا  وارد       شرکت در چنین پژوهش

هوای   اگرچه بر اساس کدهای عمومی اخالق در پژوهش. ز شودکردد هرگونه فشار به افراد پرهی

تواد با مجو  کمیته  کشور در موارد خاص که امکاد اخذ رضایت  گاهانه وجود نداشته باشد  می

رسود   اخالق در پژوهش معتبر پژوهش را بدود اخذ رضایت  گاهانه انجام داد؛ اموا بوه نظور موی    

وارد اسوتثنایی رضوایت  گاهانوه را بسویار مقودود      سیاق نگارر این بنود ا  دسوتوراگعمل در مو   

هوای   های ووو ة سوالمت معنووی  اسوتثنا کوردد پوژوهش       با توجه به ماهیت پژوهش. نماید می

 . رسد مربوط به این وو س بسیار مشکل به نظر می

 

 های حوزه سالمت معنوی در پژوهش 1پذیر های آسیب شرکت گروه .۴

دهای اخالق در پژوهش ا  جمله اخوذ رضوایت  گاهانوه در    ها در مورد رعایت استاندار وساسیت

علت ایون وساسویت بواتتر مقودودیت ایون      . پذیر بیشتر است های  سیب پژوهش بر روی گروس

یا   ادانه بودد و یا  گاهانه بودد رضوایت    به عبار  دیگر. ها در دادد رضایت  گاهانه است گروس

پذیر افراد مبتال بوه نواتوانی    های  سیب هایی ا  گروس مثال. این افراد به دتیلی مقدود شدس است

هوا بورای دادد رضوایت     ذهنی  کودکاد  بیماراد بدوال و یا  نودانیاد هسوتند کوه ظرفیوت  د    

بوه دتیلوی ماننود اینکوه بوه  سوانی در دسوترس          پذیر معموتً افراد  سیب.  گاهانه مقدود است

بوا توجوه بوه اینکوه     . ای تقشیق مقسوب شووند ها بر ترین گروس  هستند  ممکن است گاس مناسب

پذیری شاخصی است که بر اساس  د پژوهشگر مکلف است افراد را در اوگویت قرار دادس و   سیب
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پوذیر مقسووب    ها انجام دهد  هرگز نبایود افورادی کوه بوه نووعی  سویب       ومایت بیشتری ا   د

به . انجام شود  در نظر گرفته شوندتواند بر افراد ساگم  شوند برای انجام دادد پژوهشی که می می

طوور   توانود بوه   پذیر تنها در صورتی می های  سیب انجام دادد پژوهش بر روی گروس  عبار  دیگر

منود   پذیر تا جایی که ممکن است ا  نتوایج  د بهورس   اخالقی پذیرفته باشد که هماد گروس  سیب

هوا پیراموود    د کوه وساسویت  شو کنندگاد در پژوهش موجب می پذیر بودد شرکت  سیب. شوند

ا  جمله تکلیف مقشق اصلی در اخوذ رضوایت   . سایر استانداردهای اخالق در پژوهش باتتر برود

شوود بلکوه اخوذ رضوایت  گاهانوه ا  تصومیم گیرنودس          گاهانه نه تنها ا  عهدس وی برداشته نموی 

هوایی کوه    رد گوروس در موو   اگبته. کند کنندس اهمیت پیدا می جایگزین یا سرپرست قانونی شرکت

صالویت کامل برای دادد رضایت  گاهانه ندارند مقشق تکلیف دارد که عالوس بر اخذ رضوایت ا   

کننودگاد   تصمیم گیرندس جایگزین  نسبت به اخذ رضایت  گاهانه متناسب با صوالویت شورکت  

هسوتند کوه   مثال واضح در این مورد نوجوانانی . ها نیز اقدام نماید گیری ا  خود  د برای تصمیم

گیوری   اند اما صالویت نسبی و رشد فکری ت م برای تصومیم  اگرچه هنو  به سن قانونی نرسیدس

نکتوه قابول   . ها و هم ا  خودشاد رضایت اخوذ شوود   کند هم ا  واگدین  د را دارند  که ایجاب می

نبودس و در  توجه این خواهد بود که در مورد این افراد نیز به هیج عنواد استفادس ا  اجبار  موجه

رغم رضایت واگدین  ا  شرکت در مطاگعه امتنواع کننود  بایود بوه تصومیم اوتورام        صورتی که به

 .گذاشته شود

 

 در پژوهش ۲و احترام به حریم خصوصی 1رازداری ـ ۵

ویوژس پژوهشوگر    پزشکی  تکلیف هموة پژوهشوگراد بوه    های  یست اصل اخالقی دیگر در پژوهش

کنندگاد در پژوهش و اوترام به وریم خصوصوی افوراد      شرکتاصلی بر وفظ مقرمانه اطالعا

کننودگاد در   نماید که هرگونه اطالعا  فردی شورکت  اصل را داری در پژوهش ایجاب می. است

را داری در پوژوهش فشوط     بوه عبوار  دیگور   . پژوهش ا  دسترس افراد غیر مرتبط مصود بماند

شود نبودس و هموه اطالعواتی    مه را  تلشی میمقدود به اطالعا  خاص یا  نچه که در فرهنو عا

کند  شامل اگزاما  اخالقوی   ها دریافت می که پژوهشگر به واسطه شرکت افراد در پژوهش ا   د

هوای   منطشاً را داری در مورد اطالعا  بدست  مدس در پوژوهش . شوند مقرمانگی در پژوهش می

بیول اعتشوادا  شخصوی افوراد را     مربوط به وو س سالمت معنوی که اغلب اطالعا  خاصوی ا  ق 

مقشق اصلی موظف اسوت هموه اقوداما  و    . شود ا  وساسیت بیشتری برخوردار است شامل می
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راهکارهای مختلفی که در ایون  مینوه   . ت م برای را برای وفظ مقرمانه اطالعا  در نظر بگیرد

در پوژوهش    کننودگاد  شوند اغلب مبتنی بر کسب وداقل اطالعا  ت م ا  شورکت  پیشنهاد می

 وری نکردد اطالعاتی که با اوتمال کم ممکن است در  یندس موردنیا  باشند و تالر برای  جم 

بورای    در این راستا. کنندگاد است به وداقل رساندد امکاد انتساب اطالعا  به تک تک شرکت

شود که در تقشیشا  جمعیتی کوه یوک یوا چنود متغیور را در یوک جمعیوت         مثل پیشنهاد می

کنندس در پژوهش نیست  هیج اطالعواتی کوه    نیا ی به شناسایی افراد شرکت  سنجند و اصوتً می

پرسشنامه را به فرد  خانوادس یا گروس خاصی منتسب کند و هویوت وی را قابول پیگیوری نمایود     

 درس  شومارة تلفون هموراس یوا منوزل ا  جملوه ایون         مواردی مانند شمارة ملی  . پرسیدس نشود

های اخالق در پوژوهش پرسشونامه چنوین مطاگعواتی را ا  ایون ویوث        کمیته. نداطالعا  هست

 وری شدس به هر دگیلی با نام بوودس اموا در اداموه     در مواردی که اطالعا  جم . کنند ار یابی می

کنندس نیا ی نیست  ت م اسوت کوه بالفاصوله تموام اطالعوا  بوه        تقشیق به هویت افراد شرکت

در صورتی کوه بوه هور دگیلوی پژوهشوگر فووق را در موورد        . شوند 5نام بی 1ناپذیر صور  برگشت

 وری نکردد اطالعا  اضافی یا بی نام کردد اطالعا  به دست  مد نادیدس بگیورد و در اثور    جم 

در صورتی که به . این غفلت اطالعا  افراد فار شود  مسلوگیت اخالقی و وشوقی خواهد داشت

ناپذیر اطالعا  وجود نداشته باشد ت م است کوه اطالعوا     تنام کردد برگش هر دگیلی امکاد بی

 وری اوگیه تنها با کد یا شناسه اسوتفادس   کنندگاد بعد ا  جم  شدس و اطالعا  شرکت 3کدگذاری

هموه  . های کدگذاری شدس باید به صور  جداگانه نگهداری شووند  های هویتی و فایل فایل. شوند

هوای دارای رموز مطمولن کوه فشوط افوراد مجوا  امکواد          اطالعا  پژوهش ت م است روی رایانه

فهرست افراد مجا  برای دسترسی به اطالعوا  در  . ها را داشته باشند ذخیرس شوند استفادس ا   د

ها تنهوا   سطوح مختلف ت م است تا ود ممکن در مروله تدوین طرح مشخ  شود و دسترسی

ضووایت  گاهانووه گقوواظ شووود تووا ایوون موضوووع بایوود در فوورم ر. بوور اسوواس نیووا  تعریووف گووردد

هوا دسترسوی    کنندگاد در پژوهش بدانند که چه کسانی خواهند توانست به اطالعوا   د  شرکت

تواننود   های اخالق و سایر نهادهایی که اوتماتً می ذکر این نکته که اعضای کمیته. داشته باشند

اطالعوا   . وری اسوت ها و اطالعا  پژوهشی دسترسی داشته باشند  در فرم موذکور ضور   به دادس

کنندگاد در پژوهش ممکن است  کنندگاد در مواردی مانند پیگیری غیر وضوری شرکت شرکت

 ید که امکواد اوورا     به این دگیل پیش می  این مشکل معموتً. در معرض فار شدد قرار گیرند
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2. De-identifiable 

3. Codified 
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کنندگاد در پژوهش در ضمن پیگیری تلفنوی یوا پیوامکی و یوا بوه واسوطه        دقیق هویت شرکت

کنندگاد را  ا  این رو ت م است که پژوهشگراد جزئیا  نقوس پیگیری شرکت. میل وجود نداردای

اگرچه کوه موضووع اوتورام بوه     . ها را دریافت نمایند ها در میاد گذاشته و تاییدیه  د با خود  د

کنندگاد در پژوهش نیز تا وود  یوادی بوا مفهووم مقرموانگی اطالعوا         وریم خصوصی شرکت

روشن است کوه ووریم شخصوی یوا     . رد  اما در مواردی مصادیق خاص خود را داردهمپوشانی دا

  های مختلف فرهنگوی  اجتمواعی  موذهبی     خصوصی افراد امری نسبی بودس و بر اساس شاخ 

هوا    مقلوه  هوا    توانود بوین افوراد  خوانوادس     این تفاو  می. خانوادگی و سنتی با هم متفاو  است

ممکون    برای مثوال . ها و کشورهای مختلف وجود داشته باشد میتها  مذاهب  قو شهرها  استاد

های مختلف با مورد پرسش قرار گرفتن در  مینة اعتشادا  مذهبی  روابط  است افراد در فرهنو

سطح در مد اقتصادی  تعلشا  قومی و گروهی  مصرف مواد مخودر   جنسی  اوساسا  و عواطف  

واکم و مانند  د به اشوکال متفواوتی برخوورد کننود و      نظراتشاد در مورد نظام سیاسی  و اگکل 

هایی را تعرض بوه ووریم خصوصوی خوود و اطرافیانشواد تلشوی        وتی در مواردی چنین پرسش

ناموة   بر اساس اسوتانداردهای موجوود ت م اسوت پژوهشوگراد در مرولوه تودوین طورح       . نمایند

قرار دادس و در صوورتی کوه   هایی را مد نظر  پژوهشی بر اساس اطالعا  موجود چنین وساسیت

کننودگاد در پوژوهش    های خاص و وساس  ندگی شرکت انجام پژوهش مستلزم ورود به ویطه

چنین تمهیداتی مواردی ماننود  گواهی ت م و کامول بوه     . است تمهیدا  ت م را در نظر بگیرند

ی وساس ها ها با تاکید بر جنبه کنندگاد در پژوهش در مورد ماهیت مداخال  یا پرسش شرکت

هایی که افراد در اوگوین   موضوع  پرهیز ا  هرگونه پرسش غیر مستشیم و اصرار نکردد بر پرسش

کنندگاد  شرکت  به هر وال. شود روند شامل می ها به نوعی طفرس می مروله ا  پاسخ دادد به  د

ا   در پژوهش تا ود ممکن قبل ا  اینکه در معرض پژوهش قرار گیرند  باید ا  ماهیوت پوژوهش  

کننودگاد در ووین    ها مطل  شوند و پژوهشگر اطمیناد واصل کند که شرکت جمله نوع پرسش

هوا نشوض شودس     رو نخواهند شد که اوساس کننود ووریم خصوصوی  د    پژوهش با وضعیتی روبه

ای اسوت   های وو ة سالمت معنوی و مالوظا  ویژة جامعه ایرانی به گونه ماهیت پژوهش. است

 . ا  این ویث مستلزم به خرج دادد دقت و وساسیت بیشتری هستندکه پژوهشگراد ایرانی 

 
  



 232 های معنوی مسایل اخالقی مراقبت: ا دهمیفصل  بخش سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع
1. Puchalski, C. M. (2001). The role of spirituality in health care. Proceedings (Baylor 

University. Medical Center), 14(4), 352–357. 

2. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International 

Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the 

representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) 

and entered into force on 7 April 1948. 

3. Chuengsatiansup, K. (2003). Spirituality and health: an initial proposal to incorporate spiritual 

health in health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 23(1), 3–15. 

http://doi.org/10.1016/S0195-9255(02)00037-9. 

4. Spirituality in the Definition of Health The World Health Organization's Point of View by 

M.H. Khayat. Note that in 1984 the World Health Assembly adopted resolution WHA37.13. 

5. M. Keyes, Social Well-Being, Social Psychology Quarterly,Vol. 61, No. 2 (Jun., 1998), pp. 

121-140. 

6. Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations. 1998. 

7. Canadian Council for Health Service Accreditation. 1999. 

8. Daaleman TP, Frey BB. (2004). The Spirituality Index of Well-Being: A new instrument for 

health –related quality of life research. Annals of Family Medicine 2: 499-503. 

9. Ellison CW. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of 

Psychology and Theology 11(4): 330-340. 

 

http://doi.org/10.1016/S0195-9255(02)00037-9
http://www.medizin-ethik.ch/publik/spirituality_definition_health.htm



