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چكيده
سالمت به لحاظ برخورداري از ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي مفهوم
بسیار پويايي است .مجموع نظرات مربوط به معنويت را ميتوان در دو رويكرد
كلي جمعبندي نمود؛ الف) معنويت بهعنوان مفهوم عام معنايابي .ب) معنويت به
 -5اين مقاله مستخرج از نتايج طرح پژوهشي با عنوان سنجش سالمت معنوي در ايران است كه با حمايت مالي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توس محققان مذكور انجام گرديده است.
* استاد جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.
** استاد جامعهشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.
*** استاديار دانشگاه علوم پزشكي ،كرمان.
**** استاديار مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائي.
***** استاديار روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد بندرگز.
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عنوان به هم پیوستگي با خدا  /الوهیت .از سويي هیچ يك از رويكردهاي غربي
قبول ندارند كه انسانها قرار است خلیفه خداوند روي زمین باشند .بنابراين
سوال اصلي اين پژوهش اين است كه بر اساس آموزههاي اسالم سالمت معنوي
شامل چه مولفههايي است؟ پژوهش كیفي حاضر با روش كتابخانهاي و تفسیري
از قرآن ،كتب حديثي ،اخالقي ،و نرمافزارهاي تخصصي گنجینه روايات نور،
جامع تفاسیر نور و كتابخانه اهلالبیت و با رويكردي علميـ ديني؛ مولفههاي
توكل و حسن ظن به خدا ،ايمان و توجه به رضايت الهي ،انگیزه و نیت خالص،
شكرگزاري ،تواضع و فروتني ،صبر ،تقوا ،عدالت ،نماز ،ذكر خدا ،توبه ،تفكر و
تعقل ،تفكر ،شناخت نفس و اعتقاد درست به زندگي پس از مرگ را بهعنوان
برخي از مولفههاي سالمت معنوي مبتني بر آموزههاي اسالم بهدست آورد.
ضروري است نظام سالمت كشور و دستگاههاي ذيرب براي ارتقاي سالمت در
سیاستها و راهبردهاي خود نهادينهسازي و گسترش اين مولفههاي بوميرا
مدنظر قرار دهند.
واژههاي كليدي :سالمت ،سالمت معنوي ،آموزههاي اسالم ،مولفه

بيان مسئله و ضرورت
سالمت ،مفهومي پويا و گسترده در مسیر رشد و تكامل انسان و دستیابي به آن هدف
اصلي سیاستگذاران حوزه بهداشت است .از يك قرن پیش مفهوم سالمت رواني به
تعريف سالمت جسمي اضافه و به مرور بُعد اجتماعي و اخیراً بُعد معنوي ،ابعاد سوم و
چهارم سالمت را تشكیل دادهاند.
فرايند مطرح شدن بُ عد معنوي سالمت شباهت بسیاري به اين فرايند در بعد
سالمت اجتماعي دارد .در مطالعات سالمت اجتماعي نخست اثرات مسائل اجتماعي بر
سالمت (جسميو رواني) مطرح شد ،پس از آن نظريه شهر سالم ارائه گرديد و در
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نهايت با تكمیل شاخصهاي سالمت اجتماعي فردي توس
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كییز ،)6666( 5بُعد سوم

سالمت وارد مطالعات جهاني گرديد .مطالعات وسیعي در نقاط گوناگون جهان به تاثیر
معنويات بر سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي پرداختند ،ولي در نهايت محدودههاي
فردي "سالمت معنوي" بهعنوان بُعد چهارم سالمت ارائه شد كه هنوز اين مطالعات در
جهان ،مراحل مقدماتي خود را ميگذرانند .هنوز ابعاد نظري سالمت معنوي كامل نشده
و ابزار قابل اعتمادي براي اندازه گیري آن تولید نشده است .در بسیاري از مجامع
علميجهان ،تالشهاي وسیعي آغاز شده است؛ از جمله اين تالشها ،پژوهشي است
كه از تابستان  5116توس

تعدادي از پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي در انجمن

علمي رفاه اجتماعي ايران آغاز شد كه پس از هجده ماه نتايج اولیه آن در اختیار مراجع
و مراكز علمي كشور قرار گرفت .يكي از اقدامات اين پژوهش ساخت ابزاري قابل
اعتماد براي سنجش سالمت معنوي در ايران با رعايت ويژگيهاي بومي است كه به
دلیل حجم وسیع آن در مقاله ديگري ارائه خواهد شد .در اين مقاله به مباني نظري
سالمت معنوي پرداخته شده است.
مفهوم معنويت با همه حیطههاي سالمت در تمام سنین ،ارتباط دارد (امیدواري،
 .)33 :5131پیشنهاد گنجاندن بُعد معنوي 6در سالمت ،از سوي راسل 1و عثمان
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( ،)5121بُعد مهمي از زندگي فردي و اجتماعي را فراروي صاحبنظران سالمت قرار
داد .حدود ربع قرن پیش ،سازمان بهداشت جهاني با اين سوال مواجه شد كه آيا بُعد
"معنوي" ،بايد در تعريف سالمت ،گنجانده شود؟ ( .)Anonymous, 1979: 29يك
دهه پیش ،تمام دولتهاي اروپايي ،بیانیه كپنهاگ در مورد رشد اجتماعي زا امضا كردند
كه آنها را متعهد ميكرد به نیازهاي معنوي مردم بپردازند .اخیراً هم ،بُعد معنوي سالمت
در منشور بانكوک مورد تنكید قرار گرفت (بانكوک.)6660 ،
1. Kiez
2. Spiritual health
3. Russell
4. Osman
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سالمت معنوي يعني سالمت در باورها ،عقايد ،ارزشهاي اخالقي و اعمال
مناسكي كه الزمه اين باورها و التزام به اين ارزشها است (همت بناري.)5131 ،
مترادف شمردن سالمت معنوي و معنويت با يكديگر يا به كارگیري آنها در متون
گوناگون دست كم بدون افتراق قائل شدن بین آنها ،پديدهاي شايع و مورد چالش است
( Jan, 2006به نقل از امیدواري .)5132 ،معنا و هدف در زندگي ،خودآگاهي ،اتصال
به خود ،ديگران و يك واقعیت برتر از اجزاء سالمت معنوي شمرده شدهاند ( Hawaks,

 .)Hull, Thalman, Richins, 1995: 371سالمت معنوي ارتباط هماهنگ و يكپارچه
بین نیروهاي داخلي فراهم ميكند و با ويژگيهاي ثبات در زندگي ،صلح ،تناسب و
هماهنگي ،احساس ارتباط نزديك با خويشتن ،خدا ،جامعه ،و محی مشخص ميشود.
سالمت معنوي يكپارچگي و تمامیت فرد را تعیین ميكند ( Linda & Kevin, 1994:

 .)200سالمت معنوي حالتي از بودن ،واكنش احساسات مثبت ،رفتارها و شناخت
ارتباط با خود ،ديگران و يك نیروي ماورايي و فطرت است كه فرد متمايل به احساس
هويت ،كمال ،رضايتمندي ،لذت ،خرسندي ،زيبايي ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت،
آرامش ،توازن دروني ،هدف و جهت زندگي ميشود ( Gomez & Fisher, 2003به نقل
از امیدواري .)5132 ،معنا و هدف در زندگي ،خودآگاهي ،اتصال به خود ،ديگران و
يك واقعیت برتر از اجزاي سالمت معنوي شمرده شدهاند ( .)Hagz, 1995به دلیل
ارتباط متقابل و پیچیده ابعاد گوناگون سالمت بر يكديگر ،بدون سالمت معنوي ،ديگر
ابعاد زيستي ،روانشناختي و اجتماعي هم نميتوانند عملكرد درست داشته باشند يا به
حداكثر ظرفیت خود برسند ( .)Ross, 1995: 457از سويي اغلب بیماران مبتال به
بیماري هاي رواني براي يافتن معني و هدف در زندگيشان با چالش مواجهاند
(.Nariyanasmi, (2004 & Rasel, 2002
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بحثهاي موجود در مورد معنويت موجب شده معنويت امري ذهني ،5مبهم 6و
قطبي 1شود .در يك سر اين طیف ،به معنويت ،مترادف با مذهب نگريسته شده و در
انتهاي ديگر طیف براي تمام افراد فاقد ايمان يا اعتقاد به خدا نیز به كار ميرود
( .)Smith & Mcsherry, 2004: 307معنويت براي افراد گوناگون ،بسته به نگرش
آنها به جهان يا فلسفه زندگي آنها ،معاني گوناگوني دارد ( Martsolf, Mickley,

 .)1998: 294معنويت پديدهاي جهاني است كه براي همه مومنین و بيايمانها بهكار
ميرود ( ،)Cawley, 1997: 31 & Burnard, 1998: 130زيرا برخي معنويت را در
موسیقي ،هنر يا ارتباط با طبیعت و ديگران و برخي در ارزشها و اصولشان مييابند
( Kernz, 1998به نقل از امیدواري.)5132 ،
الف :معنويت بهعنوان مفهوم عام معنايابي :همه افراد به خدا معتقد نیستند ،يك
كافر وجود خدا را انكار ميكند و يك الادري بهوجود خدا شك دارد .بنابراين معنويت
آنها متمركز بر باورهاي اساسي در رواب  ،ارزشها و اهداف برگزيده به جاي اعتقاد به
خدا است ( .)Bernard, 1998; Stell, 1989; Taini, 2002تعدادي از مردم معنويت را
به واسطه ارتباط با ديگران مورد توجه قرار ميدهند (بيبيسي .)6665 ،بهعنوان مثال
براي بوداييها اصل زندگي ،رسیدن به آگاهي است ( Feratkel, 2004; Atkinson,

 .)2002برخي معتقدند معنويت فراتر از مذهب و شامل سالمت معنوي ،آرامش و
راحتي ناشي از ايمان و تطابق معنوي ،تجربیات و تظاهرات روح فرد در يك روند
بي همتا و دينامیك كه منعكس كننده ايمان به خدا يا يك قدرت بينهايت است ،موجب
اتصال (به يك فرد ،ديگران ،طبیعت يا خدا) و يكپارچگي همه ابعاد انساني ميباشد
( Cotton, 2005به نقل از امیدواري .)5132 ،معنويت ،نیاز فراتر رفتن از خود در
زندگي روزمره و يكپارچه شدن با كسي غیر از خودمان است ( .)Janson, 2002گروم
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2. Confused
3. Polarized
4. Grome
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( )5113معنويت را مفهومي هستيشناسي ميداند كه مربوط به انسان و تكامل بخش
اوست .امرام )6661( 5معنويت را شامل حس معنا و داشتن ماموريت در زندگي ،درک
متعادل ارزشها و اعتقاد به بهتر شدن دنیا ميداند .استر ( )5111معنويت را اصل حیاتي
بشر يا انگیزه زندگي در نظر ميگیرد كه به ارگانیسم فیزيكي انسان حیات ميدهد.
استول ( ) 5131به معنويت به عنوان مخلوق اولیه ياشخصي دروني اشاره كرده و آن را
واسطه تفكر جسم قضاوت و كاري كه شخص انجام ميدهد مي داند .سوانتون
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( )6665معنويت را مجموعه ارزش ها و عقايد در مورد خود و جهان و بهعبارتي
مراقبت از بهداشت رواني خود و ديگران تلقي ميكند .مگورا 1و همكاران معنويت را
جهتگیري مشخصي در نظر دارند كه هر فردي اجازه مييابد براي خودش تعريف كند
و الزاماً اعمال مذهبي نداشته باشد .بسینگر و كوهن )6666( 5معنويت را يك عنصر از
فرديت شخصي تلقي ميكنند كه الزاماً پیوندي با نهاد يا سازمان معین ندارد و لزوماً
نبايد شامل يك جزء مذهبي باشد (كاولي .)5112 ،شاروس -هپكو 1معتقدند كه فعالیت
معنوي شامل يك حس اتصال به ديگري يا به جهان است .دانتونـ متروف)5111( 0
معنويت را احساس اتصال كامل با خود ،ديگران و كل جهان تعريف كردند .طي
سالهاي اخیر ،فرسايشي در مورد اجزاي مذهبي و خدا پرستانه معنويت ،به بهاي
رويكرد بیشتر به سوي تعدد ديده ميشود .تغییر شكل مفهوم معنويت ،منعكس كننده
ديدگاهي غیر ديني 2است كه در جستجوي شمول عام و ارتباط با هر كس ،قطع نظر از
عقیده رايج مذهبي است ( Smith, 2004به نقل از امیدواري .)5132 ،در اين رويكرد
معنويت ،كیفیتي فراتر از وابستگي مذهبي است كه براي الهام ،3احترام ،معنا و هدف
1. Amram
2. Swanton
3. Magura
4. Cohen
5. Sharos- Hopko
6. Denton & Mitroff
7. Secularized
8. Inspiration

سالمت معنوي؛ چارچوب ،محدوده . . .

7

تالش ميكند .در اين حالت ،معنويت حتي در كساني كه به هیچ خدايي اعتقاد ندارند،
ميتواند وجود داشته باشد .معنويت در آنهايي كه به خدا معتقد نیستند با تالش براي
الهام ،تكريم و ستايش ،معناجويي و هدفمندي مربوط است ( Murray & Zentner,

.)1989
ب :معنويت بهعنوان به هم پيوستگي با خدا /الوهيت :در اين رويكرد معنويت
به رابطه فردي با خدا /الوهیت /باري تعالي اشاره دارد (ماتیس .)6666 ،در نظر بسیاري
از مسیحیان معنويت رابطه مستقیمي با مذهب دارد (كايلماكي .)6666 ،كیلفورد
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معنويت را شامل نگرش مذهبي ،ابعاد عملي ،بهداشت تن و روان ،باورهاي فراطبیعي و
اعمال مذهبي تلقي ميكند .در اين ديدگاه هنگامي كه معنويت از همراهي با مذهب
جدا شود ،عاري از هر گونه معنا يا مفهوم واقعي ميشود (برادشاو5115 ،6و پتیسون،1
 .)6665كیل ( )6666در تعريف معنويت برخدا بهعنوان عنصري ضروري و روشي
متعالي تاكید ميكند .ويلز ( ) 6662در پیوستاري از قوي به ضعیف سه ويژگي فعال-
منفعل ،امیدوار -نا امید و وصل -جدايي را براي معنويت مطرح ميكند كه با رفتار
بهداشت رواني و سالمتي ارتباط دارد .معنويت اساساً يك فرايند فعال است و عمل،
معنويت را تغذيه و ماهیت معنويت را ميسازد .معنويت نه تنها يك حالت بلكه يك
فرايند فعال است كه بر مقابله و بهبود تا مراقبت تنكید دارد .فعالیت و خوشبختي بهطور
اجتناب ناپذير بهوسیله سومین ويژگي معنويت يعني اتصال شكل ميگیرد.
در اسالم خداوند متعال به مثابة منبع و سرچشمة وجود و همة كماالت معرفي
شده و نزديك شدن به او هدف اصلي آفرينش انسان شمرده شده است .به همین دلیل،
هدف غايي از فعالیت و سلوک انساني و عاليترين كمال انساني باالترين نقطة ممكن
در مراتب قرب به اوست .بنابراين ،شناختن خدا اولین گام در مسیر چنین زندگي
1. Culliford
2. Bradshaw
3. Pattison
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معنادار و نخستین حركت در جهت حیات معنوي است .خداوند كاملترين موجودات
است و انسان فطرتاً طالب و در حال حركت بهسوي كمال است (مصباح .)5131 ،به
همین دلیل ،انتخاب هر هدفي بهعنوان هدف غايي به معناداري زندگي منجر نميشود،
بلكه تنها هدفي از ظرفیت معنادار كردن حیات برخوردار است كه باالترين استعداد
انسان براي پیش رفتن در مراتب هستي و عاليترين مراتب كمال انساني ممكن را نشان
دهد .در ادبیات قرآني و ديگر متون دين اسالم ،خداوند متعال به مثابه منبع و سرچشمه
وجود و همه كماالت معرفي شده است و نزديك شدن به او هدف اصلي آفرينش
انسان شمرده شده است .از اينرو خداوند نقطه آغاز و قله انجام وجود انسان شمرده
ٕنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ) .در مقابل ،اگر اين هدف شناخته نشود ،يا
شده است (إِنَّا لِلَّهِ وَ ا ِ
ناديده گرفته شود ،زندگي انسان دچار سردرگمي ،اضطراب و پوچي خواهد شد
(مصباح  .)5131 ،امام سجاد (ع) در صحیفه سجاديه براي سالمتي چنین دعا مينمايند
" خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا عافیت بخش ،كافي و شفابخش و برتر و
روزافزون بر عافیتي كه بر بدنم سالمت تولید كند و در يك كلمه عافیت دنیا و آخرت
و بر من منت نه به تندرستي و امنیت و سالمت در دين و بدن و بصیرت در دل" .در
فراز  55و  11دعاي جوشنكبیر توجه به معنا در تامین سالمت بسیار مشخص است و
بیان ميفرمايد "اي ذخیره من در روز سختي ،اي امید من هنگام مصیبت ،اي مونس من
در وقت ترس ... ،اي دوست آن كه دوستي ندارد ،اي طبیب آن كه طبیبي ندارد و." ...
از منظر قرآن كريم ،همه هستي يكپارچه ،از خدا و به سوي او هستند .در نگاه قرآن
زندگي افق وسیع و يكپارچهاي از گذشته تا آينده است .گذشته را بايد ديد و پند
آموخت و به اندازه توان رو به سوي كمال نهاد و در آن نماند (ابراهیم56 ،؛ اعراف56 ،؛
روم56 ،؛ سباء53 ،؛ بقره.)52 ،
معنويت و نیازهاي معنوي با اعمال و باورهاي پذيرفته شده يك فرهنگ خاص
بیان شده و شكل ميگیرد (عاصمي .)561 :5131 ،با وجود جايگاه معنويت و مذهب
در فرهنگ ايراني ،اغلب محتوا و مولفههاي سالمت معنوي مطرح شده بر اساس
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پژوهشهايي با محوريت رويكردهاي يهودي -مسیحي به معنويت بنا شدهاند .هیچ يك
از رويكردهاي غربي قبول ندارند كه انسانها در مركز خلقت قرار دارند و قرار است
خلیفه خداوند روي زمین باشند (فريد احمد6661 ،؛ بهنقل از حق و محمد  .)5116پايه
و مبناي علوم انساني غربي مبتني بر فلسفههاي غیرديني و مسئول ندانستن انسان در
قبال خداوند است (حسیني خامنهاي .)5115 ،بنابراين براي تعیین محدوده سالمت
معنوي و دستیابي به مولفههاي آن بايد توجه جدي به مباني نظري اسالم نمود.
شخصیت از ديدگاه اسالم ،مخلوقي خاص است كه با خداوند و ابديت پیوند دارد.
منابع اصلي اطالعات درباره شخصیت اسالمي ،بايد قرآن و حديث باشند و استفاده از
هر چیز ديگري ،سطحي و منحرف كننده خواهد بود (فريد احمد6661 ،؛ به نقل از حق
و محمد .)5116 ،به اعتقاد نقیب عطاس ( )5115در اسالمي سازي علوم انساني با
استفاده از روش تفسیر و تاويل آيات قرآن كريم و سنت اسالمي ميتوان مفاهیم كلیدي
علوم انساني را برداشت كرد .با توجه به تفاوتهاي جدي در نوع نگاه به محدوده و
ويژگيهاي مفهوم معنويت و سالمت معنوي و ضرورت بومي سازي اين مفهوم سوال
اصلي اين پژوهش اين است كه بر اساس آموزههاي اسالم ،سالمت معنوي شامل چه
مولفههايي است؟

روش
همه تحقیقات روانشناسي بايد با درک صحیح از طبیعت انسان شروع شوند و در آن
ريشه داشته باشند .هر چیزي كه بتواند به رعايت اين معیار كمك كند ،بايد بهعنوان
نوعي متد به رسمیت شناخته شود (فريد احمد6661 ،؛ بهنقل از حق و محمد.)5116 ،
يكي از بخشهاي مهم پژوهش قرآني استفاده از پیشرفت غربيها در علوم انساني با
الزام به داشتن مبناي قرآني است (حسیني خامنهاي .)5115 ،آذربايجاني ( )5115معتقد
است كه گزارههاي علوم انساني اسالمي ،بايد از دل آيات و روايات درآيند و خالف
آنها نباشد .بنابراين براي پاسخگويي به سوال پژوهش از چند روش پژوهش كیفي
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توصیف ،تفسیر و تحلیل ،استفاده گرديد به نحوي كه با روش كتابخانهاي و استفاده
از نرمافزارهاي تخصصي گنجینه روايات نور ،جامع تفاسیر نور (دائرةالمعارف چند
رسانهاي قرآن كريم) ،انديشه مطهر ،كتابخانه اهلالبیت و سماء ،مباني مرتب با مفهوم
سالمت معنوي در آموزههاي اسالم جمعآوري و مورد استنباط و تفسیر قرار گرفتند.

يافتههاي تحقيق
الف :مولفههاي مثبت سالمت معنوي بر اساس آموزههاي اسالم:
 -1توكل و حسن ظن به خدا :يكي از مولفههاي سالمت معنوي مبتني بر
آموزههاي اسالم ميتواند توكل و حسن ظن به پروردگار متعال باشد .اگر چه انسان در
زندگي اختیاردارد ،ولي اختیار او در طبیعت و تاريخ در مسیر سنت الهي است و سنت
الهي تبديلپذير و تغییرپذير نیست (فاطر ،آيه 51؛ فتح آيه  .)61البته اصل توكل
بهمعناي اين نیست كه بشر تماشاگر باشد و تمام امور را بهعنوان توكل به خداوند
ارجاع دهد ،زيرا انسان به میزان سعي خود بهره ميبرد (نجم  ،آيه  )11و خداوند
سرنوشت قومي را تغییر نميدهد ،مگر اين كه خود آنها در نفوس خود تغییر دهند
(رعد  ،آيه  .)55از سويي بشر نبايد به انديشه خود و تدبیر خود متكي باشد ،بلكه بايد
هركاري ميكند به مشیت الهي ارجاع دهد (كهف  ،آيه  )61و هر وقت تصمیم گرفت
بر خداوند توكل كند (آل عمران  ،آيه  )511چنین انساني هیچ وقت احساس شكست
نميكند.
توكل در قرآن اهمیت فراواني دارد و آن را از ويژگيهاي افراد با ايمان ميدانند.
(مائده ،آيه  ،61توبه ،آيه  ،)15و فرد معنوي ،با ايمان به خدا ميبايست روزى خود را
فق از پیشگاه خدا طلب نمايد (عنكبوت ،آيه .)52پس هر كه اطمینان داشته باشد آنچه
خدا برايش مقدر كرده از او فوت نميشود ،دلش آرام ميگیرد (غررالحكم.)565 :
بنابراين مومنین ،تسلیم و رضا بودن به اراده و مشیت الهي را از خداي مقتدر و حكیم

سالمت معنوي؛ چارچوب ،محدوده . . .

11

خواستارند و اين طور دعا ميكنند ”بار الها ،تويى ولى نعمت و محبوب من در دنیا و
آخرت ،مرا به تسلیم و رضاى خود بمیران” (يوسف ،آيه.)565
در آموزههاي اسالم مفهوم توحید افعالي به اين واقعیت اشاره دارد كه فق خدا
فاعل حقیقي و اصلي تمام امور عالم است .توكل و حسن ظن به خدا بهعنوان مولفه
سالمت معنوي به اين مهم اشاره دارد كه فرد مومن ميبايست به آنچه در دست خدا
است اعتماد بیشتري داشته باشد تا آنچه در دست خود اوست .در اين زمینه خداوند
متعال در قرآن كريم ميفرمايد هرگز خلق جز خدا احدى را يار و ياور خود نتواند
يافت (احزاب ،آيه 52؛ رعد ،آيه 55؛ نساء ،آيه 561؛ انعام ،آيه  .)15پس ”همیشه بايد
اهل ايمان به خدا توكل كنند” (تغابن ،آيه 51؛ آل عمران ،آيه  .)566زيرا همه مردم به
خدا فقیر و محتاجند (فاطر ،آيه  ،)51و اختیار همه امور به دست خداست (آل عمران،
آيه 515؛ رعد ،آيه  .)15خدا بهترين يارىكنندگان است (آل عمران ،آيه  ،)516در
صورت توكل واقعي انسان به خداوند:
ز جايى كه در باور شخص نیست بر او رزق بخشد به هنگام زيست (طالق ،آيه .)1
درست است كه اين آيه در مورد طالق و احكام مربوط به آن نازل شده ،ولى
محتواى آن وعده امید بخشى است از سوى خداوند به همه پرهیزكاران و توكل
كنندگان كه سرانجام لطف الهى آنها را مىگیرد ،و از پیچ و خم مشكالت عبور مىدهد،
و به افق تابناک سعادت رهنمون مىگردد و سختىهاى معیشت را برطرف مىسازد ،و
ابرهاى تیره و تار مشكالت را از آسمان زندگى آنها كنار مىزند (تفسیر نمونه ،ج،65
ص .)611 :از امام كاظم (ع) معناي اين آيه سوال شد ،فرمودند :توكل بر خدا درجاتي
دارد ،يك درجه از آن اين است كه در همه امور به خدا توكل كني و هر چه درباره
تو انجام داد به آن راضي باشي و بداني كه او از هیچ خیر و فضلي درباره تو كوتاهي
نميكند و حكم و فرمان در اين جهت با اوست .در حديث آمده هر كس مسرور
ميشود كه نیرومندترين مردم باشد ،پس بر خدا توكّل نمايد .پیغمبر (ص) فرمود من
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آيهاى از قرآن ميدانم كه اگر مردم آن را بگیرند هر آينه آنها را كفايت كند ،و اين آيه را
تالوت نمودند (ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج.)56 :61
 -2ايمان و توجه به رضايت الهي :ايمان و تقرب الهي ميتواند بهعنوان يكي از
مولفههاي سالمت معنوي محسوب گردد .آنها كه به خدا ايمان آورد ،دلهايشان به ياد
خدا آرام ميگیرد ،آگاه باشید كه تنها ياد خدا آرام بخش دلهاست (حديد  ،آيات 66
و  .)61براي مشخص نمودن ارتباط ايمان و تقرب الهي با سالمت معنوي ميبايست به
برخي سخنان ارزشمند و گرانبهاي پیشوايان و بزرگان دين اشاره نمود .امام حسین (ع)
فرمودهاند هر كه خشنودي خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم ،خداوند او را از
امور مردم بينیاز مي كند و هر كه رضايت مردم را با ناخشنودي خدا طلب كند خداوند
او را به مردم وا ميگذارد (مستدرک الوسائل ،ج .)661 :56آناني كه ايمان آوردند و
ايمانشان را به ظلم و ستم نیالودند در دو عالم ايمني براي آنهاست و هم اينها به
حقیقت هدايت يافتهاند (انعام ،آيه .)36
 -3انگيزه و نيت خالص :انگیزه و نیت خالص رفتار ميتواند يكي از
مولفههاي مثبت سالمت معنوي محسوب گردد .همچنین اين مولفه ارتباط نزديكي با
مولفه ايمان و تقرب الهي دارد" .اخالص" پاكي نیت و خالي بودن انگیزه از هر گونه
شائبه آلودگي به هواي نفساني و دور نگهداشتن عمل از هر نوع رنگ غیر الهي تعريف
شده و گروهي هم اخالص را توحید در نیت دانستهاند (اسماعیلي يزدي.)5130 ،
همانطور كه در تفسیر سوره مدثر ،آيه 2آمده است؛
صبر كن بر جور خلق از هر قرار

از پى خوشنودى پروردگار
(صفي علیشاه.)212: 5123 ،

با توجه به مطالب باال دقت و حساسیت آموزههاي اسالميدر كیفیت و چگونگي
انگیزه و نیت خالص فرد مسلمان در هیچ يك از ادبیاتها و نظريههاي غیراسالمي
وجود ندارد .انسان مؤمن هرعملي كه انجام ميدهد رنگ خدايي داشته و جز براي او
براي هیچ كس كار نميكند ،زيرا معتقد است كه:
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13

(بقره ،آيه.)650

حضرت علي(ع) در خطبه متقین نهجالبالغه كیفیت انگیزه و نیت پرهیزگاران را اينطور
ترسیم مينمايند؛ دوري او ،از كسي كه از او دوري ميكند ،از روي زهد و بهخاطر پاک
ماندن است؛ دوري او از روي تكبر و بزرگي نیست و نزديك شدن او نیز از روي مكر
و نیرنگ نميباشد .امام محمد باقر (ع) نیز فرمودهاند هر گاه خداوند ببیند بندهاي حسن
نیت دارد او را در پناه خود حفظ ميكند (عالمه مجلسى ،ج .)53 :21
 -4شكرگزاري :شكرگزار بودن ميتواند يكي از مولفههاي مثبت سالمت معنوي
محسوب گردد .شكر هر نعمت آن است كه بشناسي آن از خداست و آن را در راه
اطاعت او صرف كني (نراقي .)5133 ،فايده شكرگزاري به خود شاكر عايد ميشود ،هم
چنان كه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عايد ميگردد نه به خدا (عزيزي تهراني،
 .)5123شكر به معني قدرداني و قدرشناسي و تشكر از نعمت دهنده است .از آنجا كه
نعمتها همه از خداست شكر حقیقي هم بايد از خدا صورت پذيرد زيرا شكر ،نگهبان
و حافظ نعمت مؤمن است.
 -5تواضع و فروتني :تواضع و فروتني ميتواند از مولفههاي سالمت معنوي در
نظر گرفته شود .فروتني نوعي شكسته نفسي است كه آدميرا از خودبزرگبیني
بازداشته ،مانع مي شود كه خود را از ديگران باالتر بداند (اسماعیلي يزدي .)5130 ،البته
تواضع بايد "هلل" و نشانه اين باشد كه من خدا را بزرگ ميدارم و خودم و غیر خدا را
كوچك و حقیر ميشمارم .همچنین به جز راه رفتن؛ در گفتن ،نوشتن ،نشستن،
برخاستن ،بحث كردن ،معاشرت با دوستان ،نزديكان و خانواده ،و ساير حركات و
سكناتش نیز حتماً روح تواضع وجود دارد (مصباحيزدي .)5133 ،تواضع در برابر مومن
به منزله فروتني در برابر اولیاي خداست (اسماعیلي يزدي)5130 ،؛ و مسلمان وقتي
خود را در برابر كسي از آن جهت كه مومن است كوچك ميكند ،در واقع خود را در
برابر خدا كوچك نموده است (مصباحيزدي .)5133 ،البته فروتني نه فرومايگي؛ تواضع
براي خدا نه دنیا؛ عدم تواضع در برابر متكبران (ايرواني و همكاران ،)5133 ،و عدم
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تواضع در برابر دشمنان خدا (مصباحيزدي ،)5133 ،از حدود تواضع و فروتني است.
امام صادق (ع) ميفرمايند :تواضع آن است كه براي خدا و در راه او باشد و جز اين
نیرنگ است (ينابیعالحكمه ،ج ،616 :1باب ،532ح .)65پس فروتني آنگاه پسنديده
است كه صرفاً براي رضاي خدا و در راستاي تكريم شرافت و فضیلت انساني و
پاسداري از حقوق ديگران بوده ،از حد تعادل و مجاز خود خارج نشود و به ذلت و
حقارت متواضع نیانجامد (اسماعیلي يزدي .)5130 ،قرآن كريم درباره تواضع و فروتني
ميفرمايد "پر و بال مرحمت بر تمام پیروان با ايمانت به تواضع بگستران" (شعراء،
آيه)651؛ زيرا "بندگان خاص خداى رحمان آنان هستند كه بر روى زمین به تواضع و
فروتنى راه روند"(فرقان ،آيه.)01
 -6صبر :صبر ميتواند از مولفههاي سالمت معنوي در نظر گرفته شود .صبر
واقعي ريشه در توحید دارد و پیامدش سالمت رواني و دوري از افسردگي است .چنان
كه قرآن ميفرمايد "به درستي كه آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگى
كردند پس نیست بیمى برايشان و نه ايشان غمگین شوند" (احقاف  ،آيه  .)51صبر ثمره
يقین به حق است (غررالحكم ج  .)60 :5صبر عامترين صفت نفساني بازدارنده (نراقي،
 )5133در زمینههاي گوناگون مانند صبر در برابر سخنان تهمتانگیز است (ق ،آيه 11
و مزمل ،آيه  .)52فرد صبور چون معتقد است خداوند ،قادر به فراهم ساختن اسباب
موفقیت انسانهاست و مصالح آنها را بهتر از خودشان ميداند ،ميپذيرد كه شكست
ظاهري به صالح و نفع او بوده است ،بنابراين از لحاظ رواني ضربه نخواهد خورد و به
رحمت خدا امید دارد.
 -2تقوا :تقوا ميتواند از مولفههاي سالمت معنوي در نظر گرفته شود .هر كس
تقوا پیشه كند و از محرمات دوري كند و توجه به شرايع دين كند و به آن عمل كند،
خدا نیز او را از تنگناي مشكالت دنیا خارج ميكند و به او رزق مادي و معنوي ميدهد
(عزيزي تهراني .)5123 ،قواي الهي پوششي است كه آدميرا مصون ،محكم و استوار
ميسازد و او را از آسیب و سستي حفظ ميكند .تقواي الهي به معني حفظ و نگهداري
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چیزي است از هر چه كه به او ضرر و زيان ميرساند .تقوا يعني حفاظت از نفس ،از
آنچه بیم ميرود به آن آسیب برساند (خسروي حسیني ،ج .)521 :5فرد با تقوا با توكل
و اعتماد به خدا و دل بستن به الطاف و عنايات او ،هرگز ياس و ناامیدي را به خويش
راه نميدهد.
 -8عدالت :عدالت ميتواند از مولفههاي سالمت معنوي در نظر گرفته شود.
خداوند در قرآن كريم ميفرمايد شما امت اسالم را امتي معتدل و میانهرو قرارداديم
(بقره ،آيه  ،)551پس "عدالت را فراسوي خود گیريد" (مائده ،آيه  .)3آيا او كه از
صراط دين منحرف است با كسي كه به عدل فرمان ميدهد و بر صراط مستقیم گام
مينهد برابر ميباشد (نحل ،آيه  .)20حقیقت عدالت يا الزم آن ،اين است كه عقل كه
خلیفه خداست ،غالب شود بر جمیع قوا ،تا هريكي را به كاري كه بايد و شايد ،بدارد
و نظام مملكت انساني فاسد نشود .پس بر هر انساني واجب است كه سعي و مجاهده
كند ،تا عقل كه حكم حاكم عادل وظیفه از جانب خداست ،بر قواي او غالب شود و
خواهش هواي آنها را بر كنار گذارد ،و همه را به راه راست مستقیم بدارد (نراقي،
 .)5133عدل در وسیعترين مفهوم ،شامل حقوق خدا بر انسان ،حقوق انسان بر انسان،
حق انسان بر خودش و حتي حق جوارح انسان بر او است (مصباح يزدي.)5136 ،
دينداري و معنويت پیشداورى فرد را كامالً جهت مىدهد ،فرد بر اساس معیارهاى
هماهنگ با نگرش قرآنىاش پیشداورى مىكند و از پیشداوري سوء نیز بر حذر
ميشود.
 -9نماز :نماز ميتواند بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت معنوي محسوب گردد.
نماز امتیازي است كه خداوند به بشر خاكي داده تا بتواند با خالق خود سخن بگويد.
نماز يعني شستشوي روح از آلودگيها و چون نمازگزار به نماز ميايستد بايد با نشاط
نماز بگذارد (اصغري .)5131 ،نمازگزاران همواره از صفاي ظاهري و باطني خاصي
برخوردارند كه بينمازان فاقد آن هستند .نماز كه رابطه معنوي بین شخص و عالم
باالست ،قدرتي در انسان ايجاد ميكند كه با وجود آن در مقابل سختيها و مشكالت،
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شكستناپذير خواهد بود (الهامينیا ،طاهر زاده .)5121 ،با خواندن نماز ،خوف خدا
در دل ايجاد شده و در نهان و آشكار احساس مراقبت يك نیروي معنوي بر خود را
داريم.
 -11ذكر خدا :ذكر خدا ميتواند بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت معنوي
محسوب گردد .ذكر و ياد خدا ،درک خاصي است كه در پي شناخت خدا حاصل
ميشود .با ياد خدا حیات انسان ،حیات ادراكي ،الهي خواهد بود (امین زاده.)5123 ،
ذكر خدا دل را صیقل داده ،انسان خاكي را به مبدأ متصل ميكند تا جايي كه احساس
ميكند به غیر خدا پناه بردن جز فرومايگي اثري ندارد .وقتي دل به ياد خدا شد نفس
حالت رضا پیدا ميكند .وقتي انسان درحالت دعا به ياد خدا باشد احساس ميكند
خداوند هم به ياد اوست (بقره ،آيه  )516و اگر از ياد خدا اعراض كند ،زندگي سخت
را احساس ميكند (طه  ،آيه  .)565با ذكر و ياد خدا ،به جاي سرگرم شدن به هوسها،
به حالت رضايت درون (كهف ،آيه  ،)63و احساس اين كه خداوند او را ميبخشد ،و
پناهگاهي دارد (آل عمران ،آيه  ،)511ميرسد .زيادي ياد خدا موجب زيادي معرفت و
محبت و خوشبختي دو جهان است (دستغیب.)5131 ،
 – 11توبه :توبه را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت معنوي دانست.
توبه به معناي رجوع به خداي سبحان  ،و دل زده شدن از گناه ،تاريكي ،دوري از خدا و
شقاوت است .توبه حقیقتي است كه در نفس انسان و قلب آدمي اثر اصالحي دارد و
جان آدمي را آماده اصالح ميسازد؛ اصالحي كه زمینه است براي سعادت دنیا و آخرت
او .شخص با توبه صفت رذيلهاي كه بر قلبش مستولي بود را زايل ميكند ،و اندک
اندک صفات كمال و نور صالح را در قلبش جايگزين ميسازد (عزيزي تهراني،
 .)5123فرد پس از توبه ،توجه بیشتر به خدا و تقاضاي تكمیل نور و آمرزش گناه
خويش از خداي سبحان را دارد و از خواري و رسوايي روز قیامت محفوظ ميماند كه
اين وعده خداوند است.
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 -12تفكر و تعقل :تفكر و تعقل را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت
معنوي دانست .خداوند متعال عقل و خرد را در انسان آفريد تا به وسیله آن درک كند.
اولیاي الهي در حالت ايستاده و نشسته و خفته متفكرانه و درحال خضوع ميگويند:
پروردگارا تو اين دستگاه باعظمت را بیهوده نیافريدي (آلعمران  ،آيه 515؛ دخان ،آيه
 13و قیامت ،آيه  .)10عقل فطري ،اوامر الهي را فرمان ميبرد ،زيرا اوامر الهي منطقي و
با فطرت و طبیعت بشر هیچ گونه مخالفتي ندارد و فرمانبرداري الزمه فطري خرد است
(امین زاده .)5123 ،اسالم عالوه بر ارج نهادن به فكر و انديشه ،راه تفكر صحیح را نیز
به بشر نشان داده است ،تا پیروان خويش را از آلودگي به افكار پلید و بیهوده باز دارد.
خواجه نصیرالدين طوسي تفكر را ،سیر دروني از مبادي به مقاصد ميداند و هیچ كس
از كاستي به كمال نميرسد ،مگر با اين سیر دروني .مبادي تفكر «آفاق» و «انفس» است
به اين بیان كه در اجزا و ذرات عالم از قبیل كرات و آسمان ،ستارگان ،حاالت و
حركات و تاثیر و هدف آنها انديشه كند (الهامينیا ،طاهر زاده.)5121 ،
 -13شناخت نفس :شناخت نفس را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت
معنوي دانست .كلید سعادت و سالمت دو جهان ،شناختن نفس خويشتن است ،زيرا
آدمي با شناخت خود بر شناختن آفريدگار خود اعانت مينمايد .منابع اسالمي و قرآن
كريم ،آدمي را دعوت به معرفت نفس نموده اند .همانطور كه حضرت رسول (ص)
ميفرمايند :مَن عَرَفَ نَفسِهِ فَقَد عَرَفَ رَبِّهِ .هر كس نفس خود را بشناسد خدا را شناخته
است .شناختن خود ،موجب شوق به تحصیل كماالت وتهذيب اخالق و باعث سعي در
دفع رذايل ميگردد .آدمي بعد از آن كه حقیقت خود را شناخت به اين فكر ميافتد كه
چنین جوهري شريف را عبث و بي فايده به اين عالم نفرستادهاند (نراقي.)5133 ،
انسان زماني كه حقیقت خود را شناخت و فهمید كه روح ذاتاً زنده است و باقي و
جاويدان ميباشد ،ناگريز در زندگي به فكر ساختن روح خويش و حركت دادن به
سمت جهان آخرت خواهد بود (حكیمي .)5130 ،شناخت دقیق خود موجب ميگردد
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تعیین اهداف انسان مبتني بر واقعیتهاي برگرفته از شناخت نفس باشد (حسیني
كوهساري.)5125 ،
 -14اعتقاد درست به زندگي پس از مرگ :اعتقاد درست به زندگي پس از
مرگ را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي سالمت معنوي دانست .براساس تلقي يك
مسلمان ،مرگ به معني فنا و نابودي نیست بلكه خروج از نشستي و دخول در نشست
ديگر است (آل عمران  ،آيه  )531و مرگ بهجاي اين كه در مؤمن ايجاد فشار كند،
ايجاد اطمینان قلب ميكند (فجر  ،آيه  ،)62زيرا انسان با مرگ به لقاءاهلل و اطمینان قلب
ميرسد ،در حالي كه هم خودش راضي است و هم خداوند از او راضي است و هم به
مالقات بندگان مخلص خدا دست پیدا ميكند و به بهشت رضوان الهي ميرسد (فجر،
آيه  .)62مؤمن درمقابل مصیبت "انا هلل و انا الیه راجعون" (بقره آيات 510و  ،)512را
مد نظر خود دارد .جايي كه اهل توبه و كساني كه حتي دور از چشم مردم ،به خاطر
ترس از خدا ،مراقب رفتارهاي خود بودهاند ،در آن آرامش همیشگي دارند.

ب :مولفههاي منفي سالمت معنوي بر اساس آموزهاي اسالم:
 -1حسد :حسد را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي منفي سالمت معنوي در
نظر گرفت .حسد نقش چشمگیري در حركتها ،كارها و تصمیمهاي انسان دارد
(مصباح يزدي .)5136 ،حسد ،مايه اندوه و مالل دنیوي و تهديد كننده سالمت رواني و
معنوي است (نراقي .)5133 ،حضرت امیرالمومنین(ع) فرمودهاند حسد ،آدمي را به غم
و اندوه مبتال ميسازد .برخي دانشمندان اخالق حسد را چنین معنا كردهاند؛ آرزوي از
بین رفتن نعمت از برادر ديني در حالي كه ميداند آن نعمت به صالح اوست .راغب در
مفردات حسد را اين چنین تعريف مينمايد "آرزوي از بین رفتن نعمت از كسي كه
استحقاق آن نعمت را دارد و بسا حسود خود در نابود كردن آن نعمت نیز سعي و
كوشش مينمايد" (اسماعیلي يزدي .)5130 ،طبق آموزههاي اسالم ،حسد از بدترين
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بیماريهاست (خوانساري ،5100 ،ح  )126و سالمت تن در دورى از آن است (نهج-
البالغه ،ح  )610حسد نشانه كمبود دوستى (كمرهاى ،5105 ،ج ،5ص)561 :؛ است.
آدم حسود وقتي خیر و نعمتي را در ديگران ميبیند ،همه آرزويش اين است كه از او
سلب نعمت شود (مطهري.)5116 ،
 -2غرور و تكبر :غرور و تكبر ميتواند بهعنوان يكي از مولفههاي منفي سالمت
معنوي مسلمان محسوب گردد .راغب در مفردات گويد؛ غرور هر چیزي است كه
انسان را مغرور سازد و بفريبد اعم از مال ،مقام و شهوت .تكبر از سه عنصر تشكیل
ميشود؛ نخست اين كه فرد براي خود مقامي قائل شود ،دوم اين كه براي ديگري نیز
مقامي قائل شود و سوم اين كه مقام خود را برتر از آنها ببیند و احساس خوشحالي و
آرامش كند (صادقیان .)5130 ،در تعريف كبر حضرت رسول (ص) فرمودهاند :كبر آن
است كه حق را ترک گويي و به حقوق ديگران تجاوز نمايي؛ به مردم بنگري و چنان
پنداري كه آبروي كسي همانند حیثیت و آبروي تو نیست و خونش همچون خون تو
نیست (عالمه مجلسى ،ج  .)16 :22آموزههاي اسالمي بر مغرور نشدن به زياد مسجد
رفتن (شیخ صدوق) 636 :5120 ،؛ مغرور نشدن به ثروت ،به فرزندان و دوستان و
مغرور نشدن به عبادت و علم و دانش (مصباحالشريعه)655 :؛ تاكید دارند .قرآن كريم
توصیه مينمايد كه "هرگز به تكبّر و ناز از مردم (اهل نیاز) رخ متاب و در زمین با
غرور و خرامان گام بر مدار ،كه خدا هرگز مردم متكبر فخرفروش را دوست نمىدارد"
(اسراء ،آيه12؛ لقمان ،آيه.)53
 -3اشاعه زشتي :اشاعه زشتي را ميتوان بهعنوان يكي از مولفههاي منفي سالمت
معنوي دانست .طبق قاعده  651اجتهاد اسالمي ،صلح بین مسلمین صحیح است مگر
حالل كند حرامي را يا حرام كند حاللي را (كاشاني طابثراه ،بيتا) .خداوند انسان را
"از بىشرمى و كار ناپسند و سركشى باز مىدارد" (نحل ،آيه)16؛ و دستور ميدهد
"[همواره] در نیكى و تقوا همكارى كنید ،نه در گناه و تجاوز" (مائده ،آيه)6؛ پس "در
زمین به فساد و تبهكارى برنخیزيد" (اعراف ،آيه .)25همچنین با ارائه الگويي از مفهوم
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تنبیه جانشیني علم روانشناسي هشدار ميدهد كه "آنان كه (چون عبد اللَّه ابىّ سلول و
منافقان ديگر) دوست مىدارند كه در میان اهل ايمان كار منكرى اشاعه و شهرت يابد
آنها را در دنیا و آخرت عذابى دردناک خواهد بود" (نور ،آيه .)51پیامبر (ص) فرمودند
هر كه يك هرزگى را بشنود و فاش سازد چون كسى است كه آن را انجام داده است
(كمرهاى ،5105 ،ج511 :6؛ شیخ صدوق .)263 :5135 ،ايشان در اشاره به اين مطلب
كه گسترش زشتيها ،خیانت به ديگران و جامعه است ميفرمايند :هر گاه كسي در نهان
گناه كند ،ريشه هیچ كس جز او نخواهد سوخت ،اما آنگاه كه آشكارا ،به گناه و
آلودگيها ،بپردازد ،نهتنها ريشه او ،كه ريشه همه خواهد سوخت (عالمه مجلسي،
ج .)23 :566امیرمؤمنان (ع) در خطبه متقین نهجالبالغه پرهیزگاران را در اين مولفه
اينطور معرفي ميكنند؛ كار قبیح ايشان پنهان و كار نیك ايشان آشكار است.

نتيجهگيري و پيشنهاد
همان گونه كه مالحظه گرديد تفاوت در نوع نگاه به جايگاه و ماهیت وجودي انسان
در عالم هستي در نظريات غربي و اسالم ،تفاوتهاي جدي را در تعیین مولفههاي
سالمت معنوي و محدودههاي آنها ايجاد نموده است .بهعنوان مثال علم روانشناسي بر
مبناي همین فلسفه تنها معتقد به دو نوع انگیزه يا منبع كنترل دروني و بیروني در صدور
تمامي افعال فردي و اجتماعي انسان است .انگیزه يا نیت دروني هر عملي بر حسب
عالقه ،توانمندي و هر چیزي از درون خود فرد سرچشمه ميگیرد و در انگیزه بیروني
رفتار بر حسب عوامل و تعیین كنندههاي محیطي و بیرون از فرد مانند تشويق و تنبیه
بهوقوع ميپیوندند .در صورتي كه طبق نگاه قرآن به انسان ،حتي رفتارهاي مطلوب و
مثبت فرد اگر خارج از محور ايمان و انگیزه و نیت رضايت و نزديكي به خداوند متعال
باشد ،چیزي جزء يك معامله اجتماعي ،خودخواهي ،تظاهر و شرک نیست .از سوي
ديگر ترويج ،گسترش و تعمیق مولفههاي سالمت معنوي در جوامع غربي بهعنوان
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هدف طراحي گرديده ،اما طبق آموزههاي اسالميترويج اين مولفهها در جامعه
اسالمي تنها ابزاري براي دستیابي به سعادت و سرنوشت مورد انتظار مومن و همان
قرب الهي است .همانطور كه ميفرمايد " (او احسان نكند) جز در طلب رضاى خداى
خود" (فیل ،آيه) 66؛ در نزد چنین كسي ،دادن مال براي آن نیست كه آن طرف قبالً به
او خدمتي كرده و اكنون در عوض آن خدمت به او احسان ميكند ،بلكه تنها براي
رضاي خدا است (مصباحيزدي.)5133 ،
بر اساس آموزههاي اسالم سالمت معنوي بهعنوان بعد چهارم سالمت انسان،
ابزاري تنثیر گذار بر ساير ابعاد سالمت و تضمیني براي بهرهمندي از سعادت آخرت
است .بر اين مبناي فكري ضرورت پرداختن به مولفههاي توكل و حسن ظن به خدا،
ايمان و توجه به رضايت الهي ،انگیزه و نیت خالص ،شكرگزاري ،تواضع و فروتني،
صبر ،تقوا ،عدالت ،نماز ،ذكر خدا ،توبه ،تفكر و تعقل ،تفكر ،شناخت نفس و اعتقاد
درست به زندگي پس از مرگ و پرهیز از مولفههاي حسد ،غرور ،تكبر و اشاعه زشتي
معناي واقعي مييابد .از سوي ديگر نیز شناخت و التزام عملي به اين مولفهها گاميمهم
براي پیشگیري و درمان آسیبهاي فردي و اجتماعي و رشد و توسعه اجتماع خواهد
بود .با توجه به ارتباط متقابل ابعاد چهارگانه سالمت با يكديگر ضروري است كه نظام
سالمت كشور و دستگاههاي ذيرب

براي ارتقاي سالمت در سیاستها و راهبردهاي

خود ،نهادينهسازي و گسترش اين مولفههاي بومي را مدنظر قرار دهند .البته دستیابي به
تمام اين مولفهها نیازمند اجراي پژوهشهاي كیفي و كاربردي بیشتر و استفاده از
نظرات نخبگان حوزوي ،دانشگاهي ،مسئولین و كارشناسان نهادهاي مرتب

ستادي و

اجرايي دارد.

منابع
 -احمدوند ،محمدعلي ،)5136( .بهداشت رواني ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
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 اسالم وبهداشت روان ،مجموعه مقاالت ،دفتر نشر معارف نهاد نمايندگي مقاممعظم رهبري در دانشگاه علوم پژشكي ،تابستان 36
 الهبخشیان ،مريم؛ جعفرپورعلوي ،مهشید؛ پرويزي ،سرور و حقاني ،حمید،)5131( .ارتباط سالمت معنوي و كیفیت زندگي در مبتاليان به مولتیپل اسكلروزيس،
مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان( ،طبیب شرق) ،شماره .56
 امیدواري ،سپیده ،)5131( .سالمت معنوي ،مفاهیم و چالشها ،فصلنامه تخصصيپژوهشهاي ميان رشتهاي قراني ،سال اول ،شماره اول.
 بالجاني ،اسفنديار ،خشابي ،جواد ،امانپور ،الهام ،عظیمي ،ندا ،)5116( .بررسيارتباط بین سالمت معنوي و مذهب و امید در بیماران مبتال به سرطان ،مجله
دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دوره ،52شماره .1
 بويري ،ايرج ،)5130( .رابطه خوش بیني و سالمت روان و امید به زندگي در بیندبیران مقطع راهنمايي شهرستان ايذه ،پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي
عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
 توسلي ،غالمعباس ،)5131( .نظريههاي جامعهشناسي ،تهران :نشر ني. پارک ،جي ،اي ،پارک ،ک ،)5120( .كليات خدمات بهداشتي ،مترجمین :حسینشجاعي تهراني و ملك افضلي ،تهران ،نشر سماط.
 جین كتس ،پیردي ،آلیسون ،داگالس ،جني ،)5135( .ارتقا سالمت( .دانش ورفتار) ،ترجمه :داوود شجاعيزاده و ديگران ،تهران :آيندهسازان -شهرآب.
 دهخدا ،علي اكبر ،)5122( .لغت نامه دهخدا ،چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران. سجادي ،حمیرا ،صدرالسادات ،سیدجالل« ،)5135( .شاخصهاي سالمتاجتماعي» ،ماهنامه اطالعات سياسي -اقتصادي ،سال نوزدهم ،شماره  2و ،3
تهران :انتشارات مؤسسه اطالعات.
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 حجتي ،حمید؛ قرباني ،مصطفي؛ نظري ،رقیه؛ شريفنیا ،سیدحمید و آخوندزاده،گلبهار ،)5131( .ارتباط تناوب دعا با سالمت معنوي در بیماران تحت هموديالیز،
فصلنامه اصول بهداشترواني( )6( 56 ،پیاپي .)50
 حجتي ،حمید؛ مطلق ،معصومه؛ نوري ،فرشته؛ شريفنیا ،سیدحمید؛ محمدنژاد،اسماعیل و حیدري ،بهروز ،)5133( .بررسي ارتباط تناوب دعا با سالمت
معنوي در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز
بيمارستان امام رضا شهر آمل ،پرستاري مراقبت ويژه .)5(6 .
 خدارحیمي ،سیامك ،)5121( .روان شناسي سالمندي ،انتشارات آستان قدسرضوي.
 خدارحیمي ،سیامك ،)5125( .مفهوم سالمت روان شناختي ،انتشارات جاودان. دژاكام ،رضا ،)5136( .پيش در آمدي بر جامعه شناسي دين از منظر استادمطهري ،دفتر نشر معارف.
 دالور ،علي ،)5126( .روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي .تهران:مؤسسه نشر و ويرايش.
 رضايي ،محبوبه؛ سیدفاطمي ،نعیمه و حسیني ،فاطمه ،)5132( .سالمت معنوي دربیماران مبتال به سرطان تحت شیميدرماني .مجله حيان.)1-5( 14
 رضايي ،محبوبه؛ سیدفاطمي ،نعیمه؛ گیوري ،اعظم و حسیني ،فاطمه،)5130( .ارتباط تناوب دعا كردن و سالمت معنوي بیماران مبتال به سرطان تحت
شیميدرماني ،نشريه پرستاري ايران.)16(66 .
 سادوک ،كاپالن ،)5136( .خالصه روانپزشكي علوم /رفتاري /روانپزشكي باليني،مترجم :فرزين رضاعي و رفیعي ،انتشارات ارجمند.
سیدفاطمي ،نعیمه؛ رضايي ،محبوبه؛ گیوري ،اعظم و حسیني ،فاطمه ،)5131( .اثر دعا
بر سالمت معنوي بیماران مبتال به سرطان ،فصلنامه پايش.)5( 1 .
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 شولتز ،دوان ،)5101( .روانشناسي كمال :الگوهاي شخصيت سالم ،ترجمه :گیتيخوشدل .تهران :نشر نو.
 شولتز ،دوان .پي؛ شولتز ،سیدني الن ،)5130( .نظريههاي شخصيت ،مترجم :يحیيسید محمدي .ناشر :نشر ويرايش.
 شهني يیالق ،منیجه ،موحد ،احمد ،شكركن ،حسین ،)5131( .بررسي رابطه عليبین نگرشهاي مذهبي ،خوش بیني ،سالمت روان و سالمت جسماني
دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله علوم تربيتي و روان شناسي
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دوره سوم ،سال يازدهم ،شماره  5و.6
 طاهري ،سمیه ،)5132( .مقايسه جهت گیري ديني و جنسیت در بین دانشجوياندختر و پسر ،پايان نامه كارشناسي رشته روان شناسي.
 عاصمي ،زهرا ،)5131( .تاثیر مذهب در بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه آزاداسالميواحد تربت جام ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تربت جام.
 عسگري ،پرويز ،روشني ،خديجه ،مهري آدرياني ،مـريم ،)5131( .رابطه اعتقواداتمذهبي و خوش بيني بوا سوالمت معنووي دانشوجويان دانشوگاه آزاد اهوواز،
يافتههاي نو در روانشناسي.
 غباري بناب باقر ،)5130( .هوش معنوي ،فصلنامه علمي پژوهشي انديشه نوينديني ،سال سوم ،شماره دهم.
 فراهانينیا ،مرحمت؛ عباسي ،مژگان؛ گیوري ،اعظم و حقاني ،حمید،)5135( .سالمت معنوي دانشجويان پرستاري و ديدگاه آنها در مورد معنويت و مراقبت
معنوي از بیماران ،نشريه پرستاري ايران.55-2:،)55( 53 ،
 قرائتي ،محسن ،)5135( .پرتويي از اسرار نماز ،چاپ  ،51تهران :انتشـارات مركـزفرهنگي درسهايي از قرآن.
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 كورتیس ،آنتوني جي ،)5135( .روانشناسي سالمت ،ترجمه :فرامرز سهرابي.تهران :انتشارات طلوع دانش( .تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي ،)6666
 گرجي ،مرضیه ،)5115( .رابطه بین هوش معنوي و شادكاميو رضايت زناشويي دربین معلمان مدارس عادي و استثنايي ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
ساري.
 موحد ،مجید؛ حمیدي زاده ،احسان ،)5133( .علم و دين در آراي علوم اجتماعي:از تعارض تا تعامل ،فصلنامه انديشه ديني ،دانشگاه شیراز ،پیاپي .16
 موسوي ،سید محمد اسماعیل ،)5130( .اعجاز معنويت ،روزنامه راه نجات ،شماره.010
 نجات ،سحرناز و همكاران ،)5131( .استانداردسازي پرسشنامه كیفیت زندگيسازمان جهاني بهداشت ،ترجمه :و روان سنجي :گونه ايراني ،مجله دانشكده
بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،دوره  ،5شماره .5
 نصیري ،حبیب اله؛ جوكار ،بهرام ،)5132( .معناداري زندگي ،امید ،رضايت اززندگي و سالمت روان در زنان (گروهي از زنان شاغل فرهنگي) ،زن در توسعه
و سياست (پژوهش زنان).
 -وولف ،ديويد .ام ،)5130( .روانشناسي دين ،ترجمه :محمد دهقاني ،تهران ،رشد.
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