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از سويي هیچ يك از رويكردهاي غربي . عنوان به هم پیوستگي با خدا / الوهیت

بنابراين . ها قرار است خلیفه خداوند روي زمین باشندنسانقبول ندارند كه ا
هاي اسالم سالمت معنوي سوال اصلي اين پژوهش اين است كه بر اساس آموزه

اي و تفسیري كتابخانه هايي است؟ پژوهش كیفي حاضر با روششامل چه مولفه
ر، افزارهاي تخصصي گنجینه روايات نوحديثي، اخالقي، و نرم از قرآن، كتب

 يهامولفه ؛ـ دينيعلميو با رويكردي البیت و كتابخانه اهل جامع تفاسیر نور
خالص،  نیت و خدا، ايمان و توجه به رضايت الهي، انگیزه به ظن حسن و توكل

 و خدا، توبه، تفكر فروتني، صبر، تقوا، عدالت، نماز، ذكر و شكرگزاري، تواضع
عنوان مرگ را به از پس زندگي به درست نفس و اعتقاد تعقل، تفكر، شناخت

. دورآ دستاسالم به هايآموزه معنوي مبتني برسالمت هاي مولفه ازبرخي 
براي ارتقاي سالمت در  هاي ذيرب و دستگاه نظام سالمت كشور ضروري است

را هاي بوميسازي و گسترش اين مولفهخود نهادينهراهبردهاي ها و سیاست
 . مدنظر قرار دهند

 ، مولفهاسالم هايآموزهسالمت، سالمت معنوي،  كليدي: هايواژه

 

 و ضرورت مسئله بيان
هدف دستیابي به آن پويا و گسترده در مسیر رشد و تكامل انسان و  ميمفهو، سالمت

از يك قرن پیش مفهوم سالمت رواني به . است بهداشتگذاران حوزه سیاست اصلي

ابعاد سوم و ، عد معنوياجتماعي و اخیراً بُعد اضافه و به مرور بُ ميتعريف سالمت جس

 . اندچهارم سالمت را تشكیل داده

عد معنوي سالمت شباهت بسیاري به اين فرايند در بعد فرايند مطرح شدن بُ

اثرات مسائل اجتماعي بر  نخستدر مطالعات سالمت اجتماعي . سالمت اجتماعي دارد

ه شهر سالم ارائه گرديد و در پس از آن نظري، و رواني( مطرح شدميسالمت )جس
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عد سوم بُ، (6666) 5هاي سالمت اجتماعي فردي توس  كییزنهايت با تكمیل شاخص

مطالعات وسیعي در نقاط گوناگون جهان به تاثیر . سالمت وارد مطالعات جهاني گرديد

هاي ولي در نهايت محدوده ،رواني و اجتماعي پرداختند، معنويات بر سالمت جسمي

عد چهارم سالمت ارائه شد كه هنوز اين مطالعات در عنوان بُبه "مت معنويسال"فردي 

هنوز ابعاد نظري سالمت معنوي كامل نشده . ندنگذراميمراحل مقدماتي خود را ، جهان

در بسیاري از مجامع . گیري آن تولید نشده است و ابزار قابل اعتمادي براي اندازه

پژوهشي است ، هااز جمله اين تالش ؛است هاي وسیعي آغاز شدهتالش، جهانميعل

توس  تعدادي از پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي در انجمن  5116كه از تابستان 

پس از هجده ماه نتايج اولیه آن در اختیار مراجع  كهرفاه اجتماعي ايران آغاز شد  ميعل

ي قابل يكي از اقدامات اين پژوهش ساخت ابزار. كشور قرار گرفت ميو مراكز عل

است كه به  ميهاي بواعتماد براي سنجش سالمت معنوي در ايران با رعايت ويژگي

مقاله به مباني نظري در اين . دلیل حجم وسیع آن در مقاله ديگري ارائه خواهد شد

 . استشده سالمت معنوي پرداخته 

، ارتباط دارد )امیدواري، سنینم هاي سالمت در تماهمه حیطه امفهوم معنويت ب

 5و عثمان 1از سوي راسل، در سالمت 6عد معنويپیشنهاد گنجاندن بُ. (33: 5131

از زندگي فردي و اجتماعي را فراروي صاحبنظران سالمت قرار مي عد مهبُ، (5121)

عد بُسازمان بهداشت جهاني با اين سوال مواجه شد كه آيا ، حدود ربع قرن پیش. داد

يك . (Anonymous, 1979: 29نجانده شود؟ )گ، بايد در تعريف سالمت، "معنوي"

امضا كردند زا در مورد رشد اجتماعي  بیانیه كپنهاگ، هاي اروپاييدولت متما، دهه پیش

عد معنوي سالمت بُ، هم اخیراً. معنوي مردم بپردازند كرد به نیازهايكه آنها را متعهد مي

 . (6660، )بانكوک كید قرار گرفتنت وک موردكدر منشور بان

                                                 
1. Kiez 

2. Spiritual health 

3. Russell 

4. Osman 
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هاي اخالقي و اعمال ارزش، عقايد، سالمت معنوي يعني سالمت در باورها

. (5131، ها است )همت بناريمناسكي كه الزمه اين باورها و التزام به اين ارزش

شمردن سالمت معنوي و معنويت با يكديگر يا به كارگیري آنها در متون  مترادف

 اي شايع و مورد چالش استپديده ،قائل شدن بین آنها گوناگون دست كم بدون افتراق

(Jan, 2006 5132، به نقل از امیدواري) .اتصال ، خودآگاهي، معنا و هدف در زندگي

 ,Hawaks)اند ديگران و يك واقعیت برتر از اجزاء سالمت معنوي شمرده شده، به خود

Hull, Thalman, Richins, 1995: 371) . سالمت معنوي ارتباط هماهنگ و يكپارچه

تناسب و ، صلح، هاي ثبات در زندگيكند و با ويژگين نیروهاي داخلي فراهم ميبی

. شودمحی  مشخص مي و، جامعه، خدا، احساس ارتباط نزديك با خويشتن، هماهنگي

 :Linda & Kevin, 1994) كندسالمت معنوي يكپارچگي و تمامیت فرد را تعیین مي

رفتارها و شناخت ، حساسات مثبتواكنش ا، سالمت معنوي حالتي از بودن. (200

ديگران و يك نیروي ماورايي و فطرت است كه فرد متمايل به احساس ، ارتباط با خود

، نگرش مثبت، احترام، عشق، زيبايي، خرسندي، لذت، رضايتمندي، كمال، هويت

به نقل  Gomez & Fisher, 2003) شودهدف و جهت زندگي مي ،توازن دروني، آرامش

 ديگران و، اتصال به خود، خودآگاهي، معنا و هدف در زندگي. (5132 ،از امیدواري

به دلیل . (Hagz, 1995) انديك واقعیت برتر از اجزاي سالمت معنوي شمرده شده

ديگر ، بدون سالمت معنوي ،ارتباط متقابل و پیچیده ابعاد گوناگون سالمت بر يكديگر

د يا به ننند عملكرد درست داشته باشتوانميهم شناختي و اجتماعي روان، ابعاد زيستي

از سويي اغلب بیماران مبتال به . (Ross, 1995: 457) دنحداكثر ظرفیت خود برس

 اندشان با چالش مواجهرواني براي يافتن معني و هدف در زندگي هاي بیماري

(Nariyanasmi, (2004 & Rasel, 2002 . 
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و  6مبهم، 5امري ذهني هاي موجود در مورد معنويت موجب شده معنويتبحث

مترادف با مذهب نگريسته شده و در  ،به معنويت، در يك سر اين طیف. شود 1قطبي

رود افراد فاقد ايمان يا اعتقاد به خدا نیز به كار مي مانتهاي ديگر طیف براي تما

(Mcsherry, 2004: 307 & Smith) .بسته به نگرش ، معنويت براي افراد گوناگون 

 ,Martsolf, Mickley) معاني گوناگوني دارد ،هان يا فلسفه زندگي آنها به جهاآن

كار ها بهايماناي جهاني است كه براي همه مومنین و بيمعنويت پديده. (294 :1998

در معنويت را  برخيزيرا  ،(Cawley, 1997: 31 & Burnard, 1998: 130)رود مي

 يابندشان ميها و اصولدر ارزش رخيو بديگران  و هنر يا ارتباط با طبیعت، موسیقي

(Kernz, 1998 5132، به نقل از امیدواري) . 

يك ، همه افراد به خدا معتقد نیستند: عنوان مفهوم عام معنايابيالف: معنويت به

بنابراين معنويت . وجود خدا شك داردكند و يك الادري بهكافر وجود خدا را انكار مي

ها و اهداف برگزيده به جاي اعتقاد به ارزش، سي در رواب آنها متمركز بر باورهاي اسا

تعدادي از مردم معنويت را . (Bernard, 1998; Stell, 1989; Taini, 2002) خدا است

عنوان مثال به. (6665، سيبيدهند )بيبه واسطه ارتباط با ديگران مورد توجه قرار مي

 ,Feratkel, 2004; Atkinson) رسیدن به آگاهي است، ها اصل زندگيبراي بودايي

آرامش و ، برخي معتقدند معنويت فراتر از مذهب و شامل سالمت معنوي. (2002

يك روند  تجربیات و تظاهرات روح فرد در، راحتي ناشي از ايمان و تطابق معنوي

موجب ، نهايت استبي همتا و دينامیك كه منعكس كننده ايمان به خدا يا يك قدرتبي

 باشدابعاد انساني مي طبیعت يا خدا( و يكپارچگي همه، ديگران، فرد اتصال )به يك

(Cotton, 2005 5132، به نقل از امیدواري) .نیاز فراتر رفتن از خود در ، معنويت

 5گروم. (Janson, 2002زندگي روزمره و يكپارچه شدن با كسي غیر از خودمان است )

                                                 
1. Subjective 

2. Confused 

3. Polarized 

4. Grome 
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د كه مربوط به انسان و تكامل بخش دانشناسي ميهستي مي( معنويت را مفهو5113)

درک ، ( معنويت را شامل حس معنا و داشتن ماموريت در زندگي6661) 5امرام. اوست

( معنويت را اصل حیاتي 5111استر ). داندها و اعتقاد به بهتر شدن دنیا ميمتعادل ارزش

. دهديگیرد كه به ارگانیسم فیزيكي انسان حیات مبشر يا انگیزه زندگي در نظر مي

( به معنويت به عنوان مخلوق اولیه ياشخصي دروني اشاره كرده و آن را 5131استول )

 6سوانتون. مي داند دهدواسطه تفكر جسم قضاوت و كاري كه شخص انجام مي

عبارتي ها و عقايد در مورد خود و جهان و به( معنويت را مجموعه ارزش6665)

و همكاران معنويت را  1مگورا. كندتلقي ميمراقبت از بهداشت رواني خود و ديگران 

يابد براي خودش تعريف كند گیري مشخصي در نظر دارند كه هر فردي اجازه ميجهت

( معنويت را يك عنصر از 6666) 5بسینگر و كوهن. و الزاماً اعمال مذهبي نداشته باشد

ندارد و لزوماً د كه الزاماً پیوندي با نهاد يا سازمان معین نكنفرديت شخصي تلقي مي

كه فعالیت  ندمعتقد 1هپكو -شاروس. (5112، نبايد شامل يك جزء مذهبي باشد )كاولي

( 5111) 0ـ متروفدانتون. معنوي شامل يك حس اتصال به ديگري يا به جهان است

طي . ديگران و كل جهان تعريف كردند، معنويت را احساس اتصال كامل با خود

به بهاي ، اجزاي مذهبي و خدا پرستانه معنويت ردفرسايشي در مو، هاي اخیرسال

منعكس كننده ، تغییر شكل مفهوم معنويت. شودمي رويكرد بیشتر به سوي تعدد ديده

قطع نظر از ، عام و ارتباط با هر كس جستجوي شمول است كه در 2ديدگاهي غیر ديني

اين رويكرد  در. (5132، به نقل از امیدواري Smith, 2004) عقیده رايج مذهبي است

معنا و هدف ، احترام، 3براي الهام است كهكیفیتي فراتر از وابستگي مذهبي ، معنويت

                                                 
1. Amram 

2. Swanton 

3. Magura 
4. Cohen 

5. Sharos- Hopko 

6. Denton & Mitroff 

7. Secularized 

8. Inspiration 
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، معنويت حتي در كساني كه به هیچ خدايي اعتقاد ندارند، در اين حالت. كندتالش مي

معنويت در آنهايي كه به خدا معتقد نیستند با تالش براي . تواند وجود داشته باشدمي

 ,Murray & Zentner) معناجويي و هدفمندي مربوط است، يم و ستايشتكر، الهام

1989) .  
در اين رويكرد معنويت : عنوان به هم پيوستگي با خدا /الوهيتب: معنويت به

در نظر بسیاري . (6666، به رابطه فردي با خدا /الوهیت /باري تعالي اشاره دارد )ماتیس

 5كیلفورد. (6666، ماكيمذهب دارد )كايلبا  مياز مسیحیان معنويت رابطه مستقی

باورهاي فراطبیعي و ، بهداشت تن و روان، ابعاد عملي، معنويت را شامل نگرش مذهبي

كه معنويت از همراهي با مذهب  اين ديدگاه هنگامي در. كنداعمال مذهبي تلقي مي

، 1و پتیسون5115، 6شود )برادشاوعاري از هر گونه معنا يا مفهوم واقعي مي، جدا شود

عنوان عنصري ضروري و روشي ( در تعريف معنويت برخدا به6666كیل ). (6665

 -( در پیوستاري از قوي به ضعیف سه ويژگي فعال6662ويلز ). كندمتعالي تاكید مي

كند كه با رفتار جدايي را براي معنويت مطرح مي -نا امید و وصل -امیدوار، منفعل

، معنويت اساساً يك فرايند فعال است و عمل. اط داردبهداشت رواني و سالمتي ارتب

معنويت نه تنها يك حالت بلكه يك . سازدمعنويت را تغذيه و ماهیت معنويت را مي

طور فعالیت و خوشبختي به. فرايند فعال است كه بر مقابله و بهبود تا مراقبت تنكید دارد

 . گیردال شكل ميوسیله سومین ويژگي معنويت يعني اتصاجتناب ناپذير به

 معرفي كماالت همة و وجود سرچشمة و منبع مثابة به متعال خداوند اسالم در 

، همین دلیل به. است شده شمرده انسان آفرينش اصلي هدف او به شدن نزديك شده و

 ممكن باالترين نقطة انساني كمال ترينعالي و انساني سلوک و فعالیت از غايي هدف

 زندگي مسیر چنین در گام اولین خدا شناختن، بنابراين. اوست به قرب مراتب در

                                                 
1. Culliford 

2. Bradshaw 

3. Pattison 
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 موجودات ترينكامل خداوند. است معنوي حیات جهت در حركت نخستین و معنادار

 به. (5131، مصباح)كمال است  سويو در حال حركت به فطرتاً طالب انسان و است

، شودنمي منجرزندگي  معناداري به غايي هدف عنوانبه هدفي هر انتخاب، دلیل همین

 استعداد كه باالترين است برخوردار حیات كردن معنادار ظرفیت از هدفي تنها بلكه

 نشان را ممكن كمال انساني مراتب ترينعالي و هستي مراتب در رفتن پیش براي انسان

 و سرچشمه منبع مثابه به متعال خداوند، اسالم دين متون ديگر و قرآني ادبیات در. دهد

 اصلي آفرينش هدف او به شدن نزديك و است شده معرفي كماالت همه و وجود

 انجام وجود انسان شمرده قله و آغاز نقطه خداوند رواين از. است شده شمرده انسان

 يا، نشود شناخته هدف اين اگر، مقابل در. (رَاجِعُونَ ِلَیْهِٕ  ا ِنَّإ  ا وَ لِلَّهِ ِنَّإ  ااست ) شده

شد  خواهد پوچي و اضطراب، دچار سردرگمي سانان زندگي، شود گرفته ناديده

 نماينددعا مي ي چنینسالمتبراي )ع( در صحیفه سجاديه  امام سجاد. (5131، )مصباح 

كافي و شفابخش و برتر و ، خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و مرا عافیت بخش"

دنیا و آخرت روزافزون بر عافیتي كه بر بدنم سالمت تولید كند و در يك كلمه عافیت 

در . "و بر من منت نه به تندرستي و امنیت و سالمت در دين و بدن و بصیرت در دل

و  است مشخصتوجه به معنا در تامین سالمت بسیار كبیر دعاي جوشن 11و  55فراز 

اي مونس من ، اي امید من هنگام مصیبت، اي ذخیره من در روز سختي" فرمايدمي بیان

. "... كه طبیبي ندارد و اي طبیب آن، كه دوستي ندارد ست آناي دو ...، در وقت ترس

 در نگاه قرآن. از خدا و به سوي او هستند، همه هستي يكپارچه، از منظر قرآن كريم

گذشته را بايد ديد و پند . از گذشته تا آينده است اييكپارچهو  زندگي افق وسیع

؛ 56، ؛ اعراف56، ر آن نماند )ابراهیمتوان رو به سوي كمال نهاد و د آموخت و به اندازه

 . (52، ؛ بقره53 ،؛ سباء56، روم

شده يك فرهنگ خاص  معنويت و نیازهاي معنوي با اعمال و باورهاي پذيرفته

با وجود جايگاه معنويت و مذهب . (561: 5131، )عاصميگیرد بیان شده و شكل مي

ت معنوي مطرح شده بر اساس هاي سالماغلب محتوا و مولفه ،در فرهنگ ايراني
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هیچ يك . اندمسیحي به معنويت بنا شده -هايي با محوريت رويكردهاي يهوديپژوهش

ها در مركز خلقت قرار دارند و قرار است از رويكردهاي غربي قبول ندارند كه انسان

پايه . (5116 نقل از حق و محمد؛ به6661، )فريد احمدخلیفه خداوند روي زمین باشند 

مسئول ندانستن انسان در  و هاي غیردينيمبناي علوم انساني غربي مبتني بر فلسفهو 

بنابراين براي تعیین محدوده سالمت . (5115، اي)حسیني خامنهاست  قبال خداوند

. توجه جدي به مباني نظري اسالم نمودبايد هاي آن معنوي و دستیابي به مولفه

. ت كه با خداوند و ابديت پیوند داردمخلوقي خاص اس، شخصیت از ديدگاه اسالم

استفاده از  و بايد قرآن و حديث باشند، منابع اصلي اطالعات درباره شخصیت اسالمي

نقل از حق  ؛ به6661، )فريد احمدسطحي و منحرف كننده خواهد بود ، هر چیز ديگري

 سازي علوم انساني با ( در اسالمي5115به اعتقاد نقیب عطاس ). (5116، و محمد

توان مفاهیم كلیدي مي مياستفاده از روش تفسیر و تاويل آيات قرآن كريم و سنت اسال

هاي جدي در نوع نگاه به محدوده و با توجه به تفاوت. برداشت كردرا علوم انساني 

سازي اين مفهوم سوال  هاي مفهوم معنويت و سالمت معنوي و ضرورت بوميويژگي

سالمت معنوي شامل چه  ،هاي اسالمساس آموزهپژوهش اين است كه بر ااين اصلي 

 هايي است؟  مولفه
 

 روش 
شناسي بايد با درک صحیح از طبیعت انسان شروع شوند و در آن همه تحقیقات روان

عنوان بايد به، هر چیزي كه بتواند به رعايت اين معیار كمك كند. ريشه داشته باشند

. (5116، نقل از حق و محمد؛ به6661 ،)فريد احمدنوعي متد به رسمیت شناخته شود 

 با يانسان علوم در هايغرب شرفتیپ از استفاده يقرآن پژوهش مهم يهابخش از يكي

 معتقد( 5115) يجانيآذربا. (5115، ياخامنه ينیحس) است يقرآن يمبنا داشتن به الزام

 خالف و دنيدرآ اتيروا و اتيآ دل از ديبا، ياسالم يانسان علوم يهاگزاره كه است

بنابراين براي پاسخگويي به سوال پژوهش از چند روش پژوهش كیفي  .نباشد آنها



 

 

 

 

 

 

 

 14ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره امه برنامهفصلن      11  

 اي و استفاده استفاده گرديد به نحوي كه با روش كتابخانه، تفسیر و تحلیل، توصیف

)دائرةالمعارف چند  جامع تفاسیر نور، افزارهاي تخصصي گنجینه روايات نوراز نرم

مباني مرتب  با مفهوم ، البیت و سماءكتابخانه اهل، ديشه مطهران، اي قرآن كريم(رسانه

 . آوري و مورد استنباط و تفسیر قرار گرفتندهاي اسالم جمعدر آموزهمعنوي  سالمت

 

 ي تحقيقهاافتهي

 هاي اسالم:سالمت معنوي بر اساس آموزههاي مثبت الف: مولفه

مت معنوي مبتني بر هاي ساليكي از مولفه توكل و حسن ظن به خدا:  -1

چه انسان در  گرا. تواند توكل و حسن ظن به پروردگار متعال باشدهاي اسالم ميآموزه

ولي اختیار او در طبیعت و تاريخ در مسیر سنت الهي است و سنت ، زندگي اختیاردارد

البته اصل توكل . (61؛ فتح آيه 51آيه ، )فاطر پذير و تغییرپذير نیستالهي تبديل

عنوان توكل به خداوند ي اين نیست كه بشر تماشاگر باشد و تمام امور را بهمعنابه

و خداوند  (11آيه ، نجم ) بردزيرا انسان به میزان سعي خود بهره مي، ارجاع دهد

د دهن ها در نفوس خود تغییرخود آن اين كهمگر ، دهدا تغییر نمير ميسرنوشت قو

بلكه بايد  ، انديشه خود و تدبیر خود متكي باشد بشر نبايد بهاز سويي . (55آيه ، )رعد 

و هر وقت تصمیم گرفت  (61آيه ، كهف ) كند به مشیت الهي ارجاع دهدميي هركار

چنین انساني هیچ وقت احساس شكست  (511آيه ، )آل عمران  بر خداوند توكل كند

 . كندنمي

 .دنداند با ايمان ميهاي افراتوكل در قرآن اهمیت فراواني دارد و آن را از ويژگي

 را خود روزىبايست با ايمان به خدا مي ،و فرد معنوي، (15آيه ، توبه، 61آيه ، )مائده

پس هر كه اطمینان داشته باشد آنچه . (52آيه، نمايد )عنكبوت طلب خدا پیشگاه ازفق  

. (565 :)غررالحكمگیرد دلش آرام مي ،شودخدا برايش مقدر كرده از او فوت نمي

تسلیم و رضا بودن به اراده و مشیت الهي را از خداي مقتدر و حكیم ، براين مومنینبنا
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تويى ولى نعمت و محبوب من در دنیا و ، بار الها”كنند خواستارند و اين طور دعا مي

 . (565آيه، )يوسف” مرا به تسلیم و رضاى خود بمیران، آخرت

قعیت اشاره دارد كه فق  خدا هاي اسالم مفهوم توحید افعالي به اين وادر آموزه

عنوان مولفه توكل و حسن ظن به خدا به. فاعل حقیقي و اصلي تمام امور عالم است

به آنچه در دست خدا بايست سالمت معنوي به اين مهم اشاره دارد كه فرد مومن مي

در اين زمینه خداوند . است اعتماد بیشتري داشته باشد تا آنچه در دست خود اوست

 دفرمايد هرگز خلق جز خدا احدى را يار و ياور خود نتوانر قرآن كريم ميمتعال د

همیشه بايد ”پس . (15 آيه، ؛ انعام561 آيه، ؛ نساء55 آيه، ؛ رعد52 آيه، )احزابيافت 

زيرا همه مردم به . (566 آيه، ؛ آل عمران51آيه ، )تغابن” اهل ايمان به خدا توكل كنند

، )آل عمرانو اختیار همه امور به دست خداست ، (51 يهآ، )فاطرخدا فقیر و محتاجند 

در ، (516 آيه، )آل عمرانكنندگان است خدا بهترين يارى. (15 آيه، ؛ رعد515 آيه

 :صورت توكل واقعي انسان به خداوند

 . (1 آيه، )طالق ى كه در باور شخص نیست بر او رزق بخشد به هنگام زيستيجا ز

ولى ، رد طالق و احكام مربوط به آن نازل شدهدر مو هدرست است كه اين آي

وعده امید بخشى است از سوى خداوند به همه پرهیزكاران و توكل  آنمحتواى 

، دهدو از پیچ و خم مشكالت عبور مى، گیردكنندگان كه سرانجام لطف الهى آنها را مى

و ، ازدسهاى معیشت را برطرف مىسختىو گردد و به افق تابناک سعادت رهنمون مى

، 65ج، تفسیر نمونه) زندابرهاى تیره و تار مشكالت را از آسمان زندگى آنها كنار مى

توكل بر خدا درجاتي  :فرمودند، از امام كاظم )ع( معناي اين آيه سوال شد. (611ص: 

 همه امور به خدا توكل كني و هر چه درباره در يك درجه از آن اين است كه  ،دارد

فضلي درباره تو كوتاهي  ن راضي باشي و بداني كه او از هیچ خیر وتو انجام داد به آ

 در حديث آمده هر كس مسرور . كند و حكم و فرمان در اين جهت با اوستنمي

من  فرمود )ص(پیغمبر . پس بر خدا توكّل نمايد، شود كه نیرومندترين مردم باشدمي



 

 

 

 

 

 

 

 14ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره امه برنامهفصلن      12  

 او اين آيه ر، آينه آنها را كفايت كنددانم كه اگر مردم آن را بگیرند هر اى از قرآن ميآيه

  . (56: 61ج، ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن)تالوت نمودند 

عنوان يكي از تواند بهميايمان و تقرب الهي ايمان و توجه به رضايت الهي:  -2

هايشان به ياد دل ،ها كه به خدا ايمان آوردآن. هاي سالمت معنوي محسوب گرددمولفه

 66)حديد ، آيات  هاستبخش دل ياد خدا آرام اآگاه باشید كه تنه ، گیردآرام مي خدا

بايست به ميسالمت معنوي ايمان و تقرب الهي با براي مشخص نمودن ارتباط . (61و 

امام حسین )ع( . بهاي پیشوايان و بزرگان دين اشاره نمودبرخي سخنان ارزشمند و گران

خدا را بطلبد هر چند به قیمت خشم مردم، خداوند او را از اند هر كه خشنودي فرموده

كند و هر كه رضايت مردم را با ناخشنودي خدا طلب كند خداوند نیاز ميامور مردم بي

آناني كه ايمان آوردند و . (661: 56گذارد )مستدرک الوسائل، جاو را به مردم وا مي

ها به ايمني براي آنهاست و هم اينشان را به ظلم و ستم نیالودند در دو عالم ايمان

 . (36انعام، آيه ) اندحقیقت هدايت يافته

تواند يكي از خالص رفتار مي انگیزه و نیتانگيزه و نيت خالص:  -3

همچنین اين مولفه ارتباط نزديكي با . هاي مثبت سالمت معنوي محسوب گرددمولفه

لي بودن انگیزه از هر گونه پاكي نیت و خا "اخالص". مولفه ايمان و تقرب الهي دارد

داشتن عمل از هر نوع رنگ غیر الهي تعريف شائبه آلودگي به هواي نفساني و دور نگه

. (5130اند )اسماعیلي يزدي، شده و گروهي هم اخالص را توحید در نیت دانسته

                             آمده است؛ 2طور كه در تفسیر سوره  مدثر، آيههمان
  پروردگار خوشنودى پى از          قرار هر از خلق جور بر كن صبر

 . (212: 5123صفي علیشاه، )

در كیفیت و چگونگي هاي اسالميدقت و حساسیت آموزه باالبا توجه به مطالب 

 هاي غیراسالميها و نظريهانگیزه و نیت خالص فرد مسلمان در هیچ يك از ادبیات

دهد رنگ خدايي داشته و جز براي او كه انجام مي هرعمليانسان مؤمن . وجود ندارد

 :زيرا معتقد است كه ،كندبراي هیچ كس كار نمي
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 . (650بقره، آيه)    او از آگه است خالق يقین به         نكو كار داد انجام كه هر

طور البالغه كیفیت انگیزه و نیت پرهیزگاران را ايندر خطبه متقین نهجحضرت علي)ع( 

خاطر پاک كند، از روي زهد و بهنمايند؛ دوري او، از كسي كه از او دوري ميترسیم مي

ماندن است؛ دوري او از روي تكبر و بزرگي نیست و نزديك شدن او نیز از روي مكر 

اي حسن هر گاه خداوند ببیند بنده اندفرمودهباقر )ع( نیز  امام محمد. باشدو نیرنگ نمي

 . (53: 21 كند )عالمه مجلسى، جحفظ مي نیت دارد او را در پناه خود

هاي مثبت سالمت معنوي تواند يكي از مولفهميبودن  شكرگزارشكرگزاري:  -4

شكر هر نعمت آن است كه بشناسي آن از خداست و آن را در راه . محسوب گردد

هم ، شودشكرگزاري به خود شاكر عايد مي فايده. (5133، اطاعت او صرف كني )نراقي

، گردد نه به خدا )عزيزي تهرانيكه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عايد مي چنان

 از آنجا كه. است دهنده و تشكر از نعمت و قدرشناسي قدرداني معني شكر به. (5123

 شكر، نگهبانزيرا  پذيرد بايد از خدا صورت هم شكر حقیقي از خداست ها همهنعمت

 . است مؤمن و حافظ نعمت

هاي سالمت معنوي در تواند از مولفهتواضع و فروتني ميتواضع و فروتني:  -5

بیني را از خودبزرگفروتني نوعي شكسته نفسي است كه آدمي. نظر گرفته شود

البته . (5130شود كه خود را از ديگران باالتر بداند )اسماعیلي يزدي، بازداشته، مانع مي

دارم و خودم و غیر خدا را ين باشد كه من خدا را بزرگ ميو نشانه ا "هلل"تواضع بايد 

همچنین به جز راه رفتن؛ در گفتن، نوشتن، نشستن، . شمارمكوچك و حقیر مي

برخاستن، بحث كردن، معاشرت با دوستان، نزديكان و خانواده، و ساير حركات و 

در برابر مومن تواضع . (5133يزدي، سكناتش نیز حتماً روح تواضع وجود دارد )مصباح

(؛ و مسلمان وقتي 5130به منزله فروتني در برابر اولیاي خداست )اسماعیلي يزدي، 

كند، در واقع خود را در خود را در برابر كسي از آن جهت كه مومن است كوچك مي

البته فروتني نه فرومايگي؛ تواضع . (5133يزدي، برابر خدا كوچك نموده است )مصباح

(، و عدم 5133عدم تواضع در برابر متكبران )ايرواني و همكاران،  براي خدا نه دنیا؛
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. (، از حدود تواضع و فروتني است5133يزدي، تواضع در برابر دشمنان خدا )مصباح

تواضع آن است كه براي خدا و در راه او باشد و جز اين  :فرمايندامام صادق )ع( مي

گاه پسنديده پس فروتني آن. (65، ح532، باب616 :1الحكمه، جنیرنگ است )ينابیع

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 

تواضع و فروتني  بارهقرآن كريم در. (5130حقارت متواضع نیانجامد )اسماعیلي يزدي، 

)شعراء،  "بگستران تواضع به نتايما با پیروان تمام بر مرحمت بال و پر"د فرمايمي

 و تواضع به زمین روى بر كه هستند آنان رحمان خداى خاص بندگان"(؛ زيرا 651آيه

 . (01فرقان، آيه)"روند راه فروتنى

صبر . هاي سالمت معنوي در نظر گرفته شودتواند از مولفهصبر ميصبر:  -6

 چنان. دگي استرر توحید دارد و پیامدش سالمت رواني و دوري از افسواقعي ريشه د

كه آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگى  درستيه ب"فرمايد كه قرآن مي

صبر ثمره . (51)احقاف ، آيه  "كردند پس نیست بیمى برايشان و نه ايشان غمگین شوند

، ترين صفت نفساني بازدارنده )نراقيامصبر ع. (60 :5 يقین به حق است )غررالحكم ج

 11است )ق، آيه  انگیزسخنان تهمت صبر در برابر هاي گوناگون مانندزمینه در( 5133

قادر به فراهم ساختن اسباب ، معتقد است خداوند چونصبور  فرد. (52و مزمل، آيه 

ه شكست پذيرد كداند، ميرا بهتر از خودشان مي موفقیت انسانهاست و مصالح آنها

و به  است، بنابراين از لحاظ رواني ضربه نخواهد خورد ظاهري به صالح و نفع او بوده

 . رحمت خدا امید دارد

هر كس . هاي سالمت معنوي در نظر گرفته شودتواند از مولفهتقوا ميتقوا:  -2

، ين كند و به آن عمل كنددتقوا پیشه كند و از محرمات دوري كند و توجه به شرايع 

دهد رزق مادي و معنوي ميبه او كند و ا نیز او را از تنگناي مشكالت دنیا خارج ميخد

محكم و استوار ، را مصونقواي الهي پوششي است كه آدمي. (5123، )عزيزي تهراني

تقواي الهي به معني حفظ و نگهداري . كندسازد و او را از آسیب و سستي حفظ ميمي



  

 

 

 
 15  . . .    سالمت معنوي؛ چارچوب، محدوده 

از  ،تقوا يعني حفاظت از نفس. رساندر و زيان ميچیزي است از هر چه كه به او ضر

با توكل  با تقوافرد . (521: 5ج، )خسروي حسینيرود به آن آسیب برساند آنچه بیم مي

عنايات او، هرگز ياس و ناامیدي را به خويش  و اعتماد به خدا و دل بستن به الطاف و

 . دهدراه نمي

. المت معنوي در نظر گرفته شودهاي ستواند از مولفهعدالت ميعدالت:  -8

 رو قرارداديمشما امت اسالم را امتي معتدل و میانهفرمايد خداوند در قرآن كريم مي

كه از  آيا او. (3آيه مائده، ) "عدالت را فراسوي خود گیريد"پس  ،(551 آيهبقره، )

دهد و بر صراط مستقیم گام با كسي كه به عدل فرمان مي صراط دين منحرف است

اين است كه عقل كه ، حقیقت عدالت يا الزم آن. (20آيه نحل، ) باشدمي نهد برابريم

بدارد  ، تا هريكي را به كاري كه بايد و شايد، غالب شود بر جمیع قوا، خلیفه خداست

پس بر هر انساني واجب است كه سعي و مجاهده . و نظام مملكت  انساني فاسد نشود

، بر قواي او غالب شود و وظیفه از جانب خداست تا عقل كه حكم حاكم عادل، كند

، و همه را به راه راست مستقیم بدارد )نراقي، خواهش هواي  آنها را بر كنار گذارد

، حقوق انسان بر انسان، شامل حقوق خدا بر انسان، ترين مفهومعدل در وسیع. (5133

. (5136، يحق انسان بر خودش و حتي حق جوارح انسان بر او است )مصباح يزد

دهد، فرد بر اساس معیارهاى مى جهت كامالًداورى فرد را پیش دينداري و معنويت

داوري سوء نیز بر حذر از پیش كند وداورى مىاش پیشهماهنگ با نگرش قرآنى

 . شودمي

. هاي سالمت معنوي محسوب گرددعنوان يكي از مولفهتواند بهنماز مينماز:  -9

. خداوند به بشر خاكي داده تا بتواند با خالق خود سخن بگويد نماز امتیازي است كه

ايستد بايد با نشاط ها و چون نمازگزار به نماز مينماز يعني شستشوي روح از آلودگي

نمازگزاران همواره از صفاي ظاهري و باطني خاصي . (5131، نماز بگذارد )اصغري

رابطه معنوي بین شخص و عالم  نماز كه. ندهست نمازان فاقد آنبرخوردارند كه بي

، ها و مشكالتكند كه با وجود آن در مقابل سختيقدرتي در انسان ايجاد مي، باالست
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، خوف خدا با خواندن نماز . (5121، طاهر زاده، نیاناپذير خواهد بود )الهاميشكست

 در دل ايجاد شده و در نهان و آشكار احساس مراقبت يك نیروي معنوي بر خود را

 . داريم

هاي سالمت معنوي عنوان يكي از مولفهتواند بهذكر خدا ميذكر خدا:  -11

درک خاصي است كه در پي شناخت خدا حاصل ، ذكر و ياد خدا. محسوب گردد

. (5123، الهي خواهد بود )امین زاده، حیات ادراكي، با ياد خدا حیات انسان. شودمي

كند تا جايي كه احساس را به مبدأ  متصل ميانسان خاكي  ذكر خدا دل را صیقل داده، 

وقتي دل به ياد خدا شد نفس . كند به غیر خدا پناه بردن جز فرومايگي اثري نداردمي

كند وقتي انسان درحالت دعا به ياد خدا باشد احساس مي. كندمي حالت رضا پیدا

، زندگي سخت و اگر از ياد خدا اعراض كند( 516آيه  ،)بقره خداوند هم به ياد اوست

ها، با ذكر و ياد خدا، به جاي سرگرم شدن به هوس. (565طه ، آيه ) كندرا احساس مي

و  بخشد،خداوند او را مي اين كهاحساس (، و 63)كهف، آيه به حالت رضايت درون 

زيادي ياد خدا موجب زيادي معرفت و . رسد(، مي511)آل عمران، آيه  پناهگاهي دارد

 . (5131، جهان است )دستغیب محبت و خوشبختي دو

. هاي سالمت معنوي دانستعنوان يكي از مولفهتوان بهتوبه را ميتوبه:  – 11

، و دل زده شدن از گناه، تاريكي، دوري از خدا و توبه به معناي رجوع به خداي سبحان

و  اثر اصالحي دارد توبه حقیقتي است كه در نفس انسان و قلب آدمي. شقاوت است

صالحي كه زمینه است براي سعادت دنیا و آخرت ا ؛سازداصالح مي را آماده دميجان آ

و اندک ، كندزايل ميرا اي كه بر قلبش مستولي بود شخص با توبه صفت رذيله. او

، سازد )عزيزي تهرانياندک صفات كمال و نور صالح را در قلبش جايگزين مي

و تقاضاي تكمیل نور و آمرزش گناه توجه بیشتر به خدا از توبه،  پسفرد . (5123

ماند كه را دارد و از خواري و رسوايي روز قیامت محفوظ مي خويش از خداي سبحان

 . اين وعده خداوند است
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هاي سالمت عنوان يكي از مولفهتوان بهتفكر و تعقل را ميتفكر و تعقل:  -12

. وسیله آن درک كند ا بهخداوند متعال عقل و خرد را در انسان آفريد ت. معنوي دانست

 :گوينداولیاي الهي در حالت ايستاده و نشسته و خفته متفكرانه و درحال خضوع مي

؛ دخان، آيه 515عمران ، آيه )آل پروردگارا تو اين دستگاه باعظمت را بیهوده نیافريدي

طقي و زيرا اوامر الهي من، برداوامر الهي را فرمان مي، عقل فطري. (10و قیامت، آيه  13

گونه مخالفتي ندارد و فرمانبرداري الزمه فطري خرد است  با فطرت و طبیعت بشر هیچ

، راه تفكر صحیح را نیز اسالم عالوه بر ارج نهادن به فكر و انديشه. (5123، )امین زاده

. تا پیروان خويش را از آلودگي به افكار پلید و بیهوده باز دارد، به بشر نشان داده است

داند و هیچ كس سیر دروني از مبادي به مقاصد مي، یرالدين طوسي تفكر راخواجه نص

است  «انفس»و  «آفاق»مبادي تفكر  . مگر با اين سیر دروني، رسداز كاستي به كمال نمي

حاالت و ، ستارگان، به اين بیان كه در اجزا و ذرات عالم از قبیل كرات و آسمان

 . (5121، طاهر زاده، نیاد )الهاميحركات و تاثیر و هدف آنها انديشه كن

هاي سالمت عنوان يكي از مولفهتوان بهشناخت نفس را ميشناخت نفس:  -13

زيرا ، شناختن نفس خويشتن است، كلید سعادت و سالمت دو جهان. معنوي دانست

و قرآن  منابع اسالمي. نمايدبا شناخت خود بر شناختن آفريدگار خود اعانت مي آدمي

طور كه حضرت رسول )ص( همان. ندا را دعوت به معرفت نفس نموده آدمي، كريم

خدا را شناخته هر كس نفس خود را بشناسد . هِبِّرَ فَرَد عَقَفَ هِفسِنَ فَرَمَن عَ :فرمايندمي

موجب شوق به تحصیل كماالت وتهذيب اخالق و باعث سعي در ، شناختن خوداست. 

افتد كه حقیقت خود را شناخت به اين فكر مي آن كهبعد از  آدمي. گردددفع رذايل مي

. (5133، اند )نراقيچنین  جوهري شريف را عبث و بي فايده به اين عالم نفرستاده

انسان زماني كه حقیقت خود را شناخت و فهمید كه روح ذاتاً زنده است و باقي و 

دادن به  ناگريز در زندگي به فكر ساختن روح خويش و حركت، باشدجاويدان مي

گردد شناخت دقیق خود موجب مي. (5130، سمت جهان آخرت خواهد بود )حكیمي
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)حسیني هاي برگرفته از شناخت نفس باشد تعیین اهداف انسان مبتني بر واقعیت

 . (5125كوهساري، 

اعتقاد درست به زندگي پس از اعتقاد درست به زندگي پس از مرگ:  -14

براساس تلقي يك . هاي سالمت معنوي دانستز مولفهعنوان يكي اتوان بهمرگ را مي

مسلمان، مرگ به معني فنا و نابودي نیست بلكه خروج از نشستي و دخول در نشست 

كند،  در مؤمن ايجاد فشار اين كهجاي مرگ به و (531)آل عمران ، آيه  ديگر است

 قلب اطمینان و قاءاهللل مرگ به زيرا انسان با ،(62)فجر ، آيه  كندايجاد اطمینان قلب مي

 هم به حالي كه هم خودش راضي است و هم خداوند از او راضي است و ، دررسدمي

)فجر،  رسدبه بهشت رضوان الهي مي و كندمي مالقات بندگان مخلص خدا دست پیدا

را (، 512و  510)بقره آيات "انا هلل و انا الیه راجعون"مؤمن درمقابل مصیبت . (62آيه 

، به خاطر جايي كه اهل توبه و كساني كه حتي دور از چشم مردم. ظر خود داردمد ن

 . ، در آن آرامش همیشگي دارنداندهاي خود بوده، مراقب رفتارترس از خدا

 

 سالمت معنوي بر اساس آموزهاي اسالم:هاي منفي ب: مولفه

معنوي در  هاي منفي سالمتعنوان يكي از مولفهتوان بهرا مي حسدحسد:   -1

هاي انسان دارد ، كارها و تصمیمهاحركت حسد نقش چشمگیري در. نظر گرفت

اندوه و مالل دنیوي و تهديد كننده سالمت رواني و  مايه، حسد. (5136، )مصباح يزدي

را به غم  آدمي، اند حسدحضرت امیرالمومنین)ع( فرموده. (5133، معنوي است )نراقي

اند؛ آرزوي از برخي دانشمندان اخالق حسد را چنین معنا كرده. سازدو اندوه مبتال مي

راغب در . داند آن نعمت به صالح اوستكه مي بین رفتن نعمت از برادر ديني در حالي

كه  آرزوي از بین رفتن نعمت از كسي"نمايد مفردات حسد را اين چنین تعريف مي

كردن آن نعمت نیز سعي و استحقاق آن نعمت را دارد و بسا حسود خود در نابود 

بدترين از حسد هاي اسالم، طبق آموزه. (5130)اسماعیلي يزدي،  "نمايدكوشش مي
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-نهج)است  آنسالمت تن در دورى از  و (126ح ، 5100خوانساري، ) ستهابیماري

. ؛ است(561، ص: 5، ج5105اى، نشانه كمبود دوستى )كمره حسد (610ح البالغه، 

اين است كه از او ش بیند، همه آرزوير و نعمتي را در ديگران ميآدم حسود وقتي خی

 . (5116سلب نعمت شود )مطهري، 

هاي منفي سالمت عنوان يكي از مولفهتواند بهمي غرور و تكبرغرور و تكبر:  -2

راغب در مفردات گويد؛ غرور هر چیزي است كه . معنوي مسلمان محسوب گردد

تكبر از سه عنصر تشكیل . د اعم از مال، مقام و شهوتانسان را مغرور سازد و بفريب

یز نكه براي ديگري  قائل شود، دوم اين فرد براي خود مقامي اين كهشود؛ نخست مي

ها ببیند و احساس خوشحالي و مقام خود را برتر از آن اين كهقائل شود و سوم  مقامي

كبر آن  :اندص( فرمودهدر تعريف كبر حضرت رسول ). (5130)صادقیان، آرامش كند 

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 

بر مغرور نشدن به زياد مسجد  هاي اسالميآموزه. (16: 22 نیست )عالمه مجلسى، ج

 و (؛ مغرور نشدن به ثروت، به فرزندان و دوستان636 :5120 ،رفتن )شیخ صدوق

قرآن كريم . (؛ تاكید دارند655: الشريعهمصباحمغرور نشدن به عبادت و علم و دانش )

 با زمین در و متاب رخ( نیاز اهل) مردم از ناز و تكبّر به هرگز"نمايد كه توصیه مي

 "داردنمى دوست فخرفروش را كبرمت مردم هرگز خدا مدار، كه بر گام خرامان و غرور

 . (53؛ لقمان، آيه12اسراء، آيه)

هاي منفي سالمت عنوان يكي از مولفهتوان بهرا مي اشاعه زشتياشاعه زشتي:  -3

اجتهاد اسالمي، صلح بین مسلمین صحیح است مگر  651طبق قاعده . معنوي دانست

خداوند انسان را . تا(ثراه، بيرا يا حرام كند حاللي را )كاشاني طاب حالل كند حرامي

دهد (؛ و دستور مي16)نحل، آيه "داردمى باز سركشى و ناپسند كار و شرمىبى از"

 در"(؛ پس 6)مائده، آيه "تجاوز و گناه در كنید، نه همكارى تقوا و نیكى در[ همواره]"

يي از مفهوم همچنین با ارائه الگو. (25اعراف، آيه) "برنخیزيد تبهكارى و فساد به زمین
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 و سلول ابىّ اللَّه عبد چون) كه آنان"دهد كه شناسي هشدار ميتنبیه جانشیني علم روان

 يابد شهرت و اشاعه منكرى كار ايمان اهل میان در كه دارندمى دوست( ديگر منافقان

فرمودند )ص(  پیامبر. (51نور، آيه) "بود خواهد دردناک عذابى آخرت و دنیا در را آنها

است  انجام دادهآن را يك هرزگى را بشنود و فاش سازد چون كسى است كه  هر كه

ايشان در اشاره به اين مطلب . (263: 5135شیخ صدوق،  ؛511: 6، ج5105اى، )كمره

هر گاه كسي در نهان  :فرمايندها، خیانت به ديگران و جامعه است ميكه گسترش زشتي

گاه كه آشكارا، به گناه و خت، اما آنگناه كند، ريشه هیچ كس جز او نخواهد سو

ي، مجلس عالمهتنها ريشه او، كه ريشه همه خواهد سوخت )ها، بپردازد، نهآلودگي

در اين مولفه را البالغه پرهیزگاران در خطبه متقین نهج )ع( امیرمؤمنان. (23: 566ج

 . ستآشكار ا يشانپنهان و كار نیك ا يشانكنند؛ كار قبیح اطور معرفي مياين

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه
در نوع نگاه به جايگاه و ماهیت وجودي انسان  كه مالحظه گرديد تفاوت گونه همان

هاي هاي جدي را در تعیین مولفهدر عالم هستي در نظريات غربي و اسالم، تفاوت

شناسي بر عنوان مثال علم روانبه. ه استهاي آنها ايجاد نمودو محدوده معنويسالمت 

يا منبع كنترل دروني و بیروني در صدور  به دو نوع انگیزهمعتقد بناي همین فلسفه تنها م

انگیزه يا نیت دروني هر عملي بر حسب . استافعال فردي و اجتماعي انسان  تمامي

گیرد و در انگیزه بیروني مي سرچشمهعالقه، توانمندي و هر چیزي از درون خود فرد 

هاي محیطي و بیرون از فرد مانند تشويق و تنبیه ن كنندهرفتار بر حسب عوامل و تعیی

در صورتي كه طبق نگاه قرآن به انسان، حتي رفتارهاي مطلوب و . دنپیوندوقوع ميبه

مثبت فرد اگر خارج از محور ايمان و انگیزه و نیت رضايت و نزديكي به خداوند متعال 

از سوي . ر و شرک نیستباشد، چیزي جزء يك معامله اجتماعي، خودخواهي، تظاه

عنوان در جوامع غربي بهمعنوي هاي سالمت مولفهديگر ترويج، گسترش و تعمیق 
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جامعه  ها درترويج اين مولفههاي اسالميطبق آموزه اما ،هدف طراحي گرديده

تنها ابزاري براي دستیابي به سعادت و سرنوشت مورد انتظار مومن و همان اسالمي

)او احسان نكند( جز در طلب رضاى خداى "فرمايد طور كه ميهمان. قرب الهي است

(؛ در نزد چنین كسي، دادن مال براي آن نیست كه آن طرف قبالً به 66یل، آيهف) "خود

كند، بلكه تنها براي او خدمتي كرده و اكنون در عوض آن خدمت به او احسان مي

 . (5133يزدي، )مصباح رضاي خدا است

 ،عنوان بعد چهارم سالمت انسانسالمت معنوي به سالما هايآموزه اساس بر

مندي از سعادت آخرت گذار بر ساير ابعاد سالمت و تضمیني براي بهرهرثیتنابزاري 

، خدا به ظن حسن و توكل هايمولفهبر اين مبناي فكري ضرورت پرداختن به . است

، فروتني و ضعتوا، شكرگزاري، خالص نیت و انگیزهيمان و توجه به رضايت الهي، ا

 اعتقادو  نفس شناخت، تفكر، تعقل و تفكر، توبه، خدا ذكر، نماز، عدالت، تقوا، صبر

تكبر و اشاعه زشتي  ،غرور ،هاي حسدو پرهیز از مولفه مرگ از پس زندگي به درست

مهم ميها گااز سوي ديگر نیز شناخت و التزام عملي به اين مولفه. يابدمعناي واقعي مي

خواهد رشد و توسعه اجتماع هاي فردي و اجتماعي و ري و درمان آسیبپیشگیبراي 

نظام كه  با توجه به ارتباط متقابل ابعاد چهارگانه سالمت با يكديگر ضروري است. دبو

راهبردهاي ها و براي ارتقاي سالمت در سیاست هاي ذيرب و دستگاه سالمت كشور

البته دستیابي به . را مدنظر قرار دهندي هاي بومسازي و گسترش اين مولفهنهادينه ،خود

هاي كیفي و كاربردي بیشتر و استفاده از اجراي پژوهشنیازمند ها مولفهاين  تمام

نظرات نخبگان حوزوي، دانشگاهي، مسئولین و كارشناسان نهادهاي مرتب  ستادي و 

 . اجرايي دارد

 

 منابع
 . انتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران:بهداشت رواني (،5136). احمدوند، محمدعلي -
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دفتر نشر معارف نهاد نمايندگي مقام ، مجموعه مقاالت ،اسالم وبهداشت روان -

 36تابستان ، معظم رهبري در دانشگاه علوم پژشكي

 (،5131). حمید، حقانيو  سرور، پرويزي مهشید؛، جعفرپورعلوي مريم؛، بخشیاناله -

 ،اسكلروزيس در مبتاليان به مولتیپلارتباط سالمت معنوي و كیفیت زندگي 

 . 56شماره  (،طبیب شرق) ،مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان

فصلنامه تخصصي ، هاچالش مفاهیم و، سالمت معنوي (،5131). سپیده، امیدواري -

 . شماره اول، سال اول، اي قرانيهاي ميان رشتهپژوهش

بررسي (، 5116). ندا، عظیمي، لهاما، امانپور، جواد، خشابي، اسفنديار، بالجاني -

مجله  ،ارتباط بین سالمت معنوي و مذهب و امید در بیماران مبتال به سرطان

 .1شماره ، 52دوره، دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده پرستاري و مامايي

رابطه خوش بیني و سالمت روان و امید به زندگي در بین (، 5130). ايرج، بويري -

پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي ، راهنمايي شهرستان ايذهدبیران مقطع 

 . واحد اهوازمي دانشگاه آزاد اسال، عمومي

 . نشر ني: تهران، شناسيهاي جامعهريهنظ (،5131). غالمعباس، توسلي -

مترجمین: حسین ، كليات خدمات بهداشتي، (5120). ک، پارک، اي، جي، پارک -

 . نشر سماط، تهران، ليشجاعي تهراني و ملك افض

)دانش و . ارتقا سالمت ،(5135). جني، داگالس، آلیسون، پیردي، جین كتس -

 . شهرآب -سازانتهران: آينده، زاده و ديگرانداوود شجاعي :ترجمه، رفتار(

 . دانشگاه تهران: تهران، چاپ سوم، لغت نامه دهخدا ،(5122). علي اكبر، دهخدا -

هاي سالمت شاخص» ،(5135). سیدجالل، لساداتصدرا، حمیرا، سجادي -

، 3و  2شماره ، سال نوزدهم، اقتصادي -ماهنامه اطالعات سياسي ،«اجتماعي

 . تهران: انتشارات مؤسسه اطالعات



  

 

 

 
 23  . . .    سالمت معنوي؛ چارچوب، محدوده 

، آخوندزادهو  سیدحمید، نیاشريف رقیه؛، نظري مصطفي؛، قرباني حمید؛، حجتي -

 ،عنوي در بیماران تحت هموديالیزارتباط تناوب دعا با سالمت م ،(5131). گلبهار

 . (50)پیاپي  (6) 56، روانياصول بهداشتفصلنامه 

، محمدنژاد سیدحمید؛، نیاشريف فرشته؛، نوري معصومه؛، مطلق حمید؛، حجتي -

بررسي ارتباط تناوب دعا با سالمت  (،5133). بهروز، حیدريو  اسماعیل

عه كننده به مركز همودياليز مراج معنوي در بيماران تحت درمان با همودياليز

 . (5)6.  پرستاري مراقبت ويژه  ،بيمارستان امام رضا شهر آمل

انتشارات آستان قدس ، روان شناسي سالمندي (،5121). سیامك، خدارحیمي -

 . رضوي

 . انتشارات جاودان، مفهوم سالمت روان شناختي (،5125). سیامك، خدارحیمي -

آمدي بر جامعه شناسي دين از منظر استاد پيش در  (،5136). رضا، دژاكام -

 . دفتر نشر معارف، مطهري

تهران: . روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي (،5126). علي، دالور -

 . مؤسسه نشر و ويرايش

سالمت معنوي در  (،5132). فاطمه، حسینيو  نعیمه، سیدفاطمي محبوبه؛، رضايي -

  (.1-5) 14مجله حيان. نيدرماميبیماران مبتال به سرطان تحت شی

 (،5130). فاطمه، حسینيو  اعظم، گیوري نعیمه؛، سیدفاطمي محبوبه؛، رضايي - 

ارتباط تناوب دعا كردن و سالمت معنوي بیماران مبتال به سرطان تحت 

  .(16)66. نشريه پرستاري ايران ،درمانيميشی

، روانپزشكي باليني خالصه روانپزشكي علوم/ رفتاري/ (،5136). كاپالن ، سادوک -

 . انتشارات ارجمند ،مترجم: فرزين رضاعي و رفیعي

اثر دعا  (،5131). فاطمه، حسینيو  اعظم ، گیوري محبوبه؛، رضايي نعیمه؛، سیدفاطمي

 .(5) 1. فصلنامه پايش ،بر سالمت معنوي بیماران مبتال به سرطان
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گیتي  :ترجمه ،سالم : الگوهاي شخصيتشناسي كمالروان (،5101). دوان، شولتز -

 . تهران: نشر نو. خوشدل

مترجم: يحیي  ،هاي شخصيتنظريه (،5130). سیدني الن، پي؛ شولتز. دوان، شولتز -

 . ناشر: نشر ويرايش. سید محمدي

بررسي رابطه علي  (،5131). حسین، شكركن، احمد، موحد، منیجه، شهني يیالق -

و سالمت جسماني  هاي مذهبي، خوش بیني، سالمت روانبین نگرش

مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز، 

 . 6و 5شماره ، سال يازدهم، دوره سوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز

مقايسه جهت گیري ديني و جنسیت در بین دانشجويان  (،5132). سمیه، طاهري -

 . اسيپايان نامه كارشناسي رشته روان شن ،دختر و پسر

تاثیر مذهب در بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد  (،5131). زهرا، عاصمي -

واحد  ميدانشگاه آزاد اسال، پايان نامه كارشناسي ارشد، واحد تربت جاممياسال

 . تربت جام

رابطه اعتقوادات  (، 5131). مـريم ، مهري آدرياني، خديجه، روشني، پرويز، عسگري -

، سوالمت معنووي دانشوجويان دانشوگاه آزاد اهوواز      مذهبي و خوش بيني بوا 

 .  ي نو در روانشناسيهايافته

پژوهشي انديشه نوين  فصلنامه علمي، هوش معنوي (،5130). غباري بناب باقر - 

 . شماره دهم، سال سوم، ديني

 (،5135). حمید، حقانيو  اعظم، گیوري مژگان؛، عباسي مرحمت؛، نیافراهاني -

 در مورد معنويت و مراقبت هاي دانشجويان پرستاري و ديدگاه آنسالمت معنو

 . 55-2:(،55) 53، نشريه پرستاري ايران ،معنوي از بیماران

انتشـارات مركـز   : تهران، 51چاپ ، پرتويي از اسرار نماز(، 5135). محسن، قرائتي -

 . يي از قرآنهافرهنگي درس
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. فرامرز سهرابي :ترجمه ،المتشناسي سروان(، 5135). آنتوني جي، كورتیس -

 (،6666)تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي . انتشارات طلوع دانش : تهران

و رضايت زناشويي در رابطه بین هوش معنوي و شادكامي(، 5115). مرضیه، گرجي -

دانشگاه  آزاد ، پايان نامه كارشناسي ارشد، بین معلمان مدارس عادي و استثنايي

 .  ساري

علم و دين در آراي علوم اجتماعي:  (،5133). احسان، حمیدي زاده جید؛م، موحد -

 . 16پیاپي ، دانشگاه شیراز، فصلنامه انديشه ديني ،از تعارض تا تعامل

شماره ، روزنامه راه نجات، اعجاز معنويت(، 5130). سید محمد اسماعیل، موسوي -

010 . 

پرسشنامه كیفیت زندگي  استانداردسازي، (5131). سحرناز و همكاران، نجات -

مجله دانشكده ، و روان سنجي: گونه ايراني :ترجمه، سازمان جهاني بهداشت

 .5شماره ، 5دوره ، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

معناداري زندگي، امید، رضايت از  ،(5132). بهرام، حبیب اله؛ جوكار، نصیري -

زن در توسعه  در زنان )گروهي از زنان شاغل فرهنگي(، سالمت روان زندگي و

 . )پژوهش زنان( و سياست

 . رشد، تهران، محمد دهقاني :ترجمه، روانشناسي دين(، 5130). ام. ديويد، وولف -
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