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مسعود آذربایجانی
دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پرسشهاوچالشها
 .1معنویت چیست؟
 .2سالمت معنوی چیست؟
 .3تأثیر سالمت معنوی در درمان بیماری های جسمانی چیست؟
 .4نقش سالمت معنوی به ویژه در بیماری های خاص چیست؟

تعریفمفاهیم:
 .1رابطه معنا و معنویت :معنای واژگان ،جمالت و رفتار انسانی ،توجه به ورای ظاار ،،و اابا
آنهاست و از این جهت با معنویت ارتباط است.
 .2معنویت :در تقابل با نگاه مادّی ،دنیوی و انحصار ب ،طبیعت و خودمحوری است .در ف،رنگ

و ادب فارسی و اسالمی واژگان زی ،تق،یباً معادل معنویت است:
روحانی ،باطنی ،ادسی ،حقیقی ،ربانی ،ملکوتی ،معنوی ،مینوی و علوی.

که ای مهتا ،از این زندان گاااذر کن/به دار ابملااااااک روحانی سفاااااا ،کن
 .3از نگاه اسالمی ،محور و کانون معنویت ،حض،ت حقسابحانه اسات کاه زمیناه معنویات و

تعابی را ف،ارم میآورد.
 .4تعریف« :ف،اروی ارادی و وجودی از مادیت ،انانیت و مواعیت در ابعااد بینیای ،گ،اییای و
کنیی که سمت و سوی ح،کت «خداوند» ،به عنوان مبدء ،م،کز و مقصد جهان رستی اسات
و زمینه تج،به زیسته باطنی و عمیقت ،را ف،ارم میکند.

 .5سالمت معنوی ( :)spiritual healthحد نصاا و
مرتبه خاصی از معنویت که شاخص های معنویت را دارا
باشد.
 .6درماا بیاااری مسااانی( cure of physical
 : )diseaseاقااداماو و اعاتیاات هااای درمااانی کااه
مستقیم یا غیرمستقیم معطوف به بهبود بیااری مساانی
است و شامل طب مکال  ،مراقبت تساکینی و مراقبات
معنوی می شود.
 .7موارد خاص( :)Especial casesبیاااری هاای
مزمن مانند سرطا  ،ام.اس ، .ایدز  ،دیابات  ،اتتیااد و
. ....

ویژگیهایسالمتمعنوی
 .1سالمت معنوی صراا یکی از ابعاد چهارگانه سالمت مسای ،روانی ،امتااتی و معنوی نیست کاه
سازما بهداشت مهانی در تعریف سالمت در نظر میگیرد،بلکه اشراف و اشرا

در ابعااد دیگار

دارد.
 .2سالمت معنوی ،معنویت کاربردی در حوزه خاص سالمت است (تفاوو با معنویت به طور کلی).
 .3سالمت معنوی ،حد نصا

و مرتبۀ خاصی از معنویت است.

 .4سالمت معنوی ،معنویتی است که ساتم ،بهنجار و براساس ارزشها و مبانی موردنظر ،قابل قباو

باشد.
 .5سالمت معنوی ،داشتن و برخورداری است در مقابل معنویت که بود یا شد است.

 .6سالمت معنوی با سالمت روانی ،هوش معنوی ،آگاهی معنوی و سایر مقوالو معنوی متفاوو است.


سالمتمعنویدرقرآن«:سالم»
 .1سالم به معنای امن وسکون وصحت؛ عاری ازعیب وکاستیها(دارااسالم) ،عاری از گناه و خطا ،تندرستی وعافیت
 .2سالم از اسماء الهی به معنای عافیتبخشی و عاری از هر گونه عیب و نقص است (حشر .)23 /
 .3سالم به معنای درود و تحیّت (دعا برای حیات دیگران) و برخورد سالم بدون جنگ و ستیز با دیگران است (نور /
 ،61نساء  ،86 /انعام )54 /
 .4تحیت خداوند بر بهشتیان (سَلَامٌ قَوْالً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ  ،یس  )58 /و بر انبیااء الهای (صاافات  109 /و  130 ،120و
 )181نویدی بر سالمت معنوی و ارتقاء آن است.

 .5تقدم نوعدوستی ،مدارا ،صلح و آرامشطلبی بر جنگ و خشونت در ارتباط با ساایر مسالمانان و ریرمسالمانان
(بقره  ،208 /انفال  ،61 /فرقان  63 /و قصص )55 /

 .6سالمت مطلق :یکی از القاب بهشت است :لَهُمْ دَارُ السَّالَمِ عِندَ رَبِّهِمْ (انعام  ،)127 /وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَي دَارِ السَّالالَمِ
( ...یونس  ،)25 /ادْخُلُوهَا بِسَالَمٍ آمِنِينَ (حجر )46/و رعد  24 /و ق )34 /بهشت محلی است که هیچ آفتی از قبیا
مرگ ،بیماری ،فقر و هیچ عدم و فقدانی و هیچ رم و اندوهی واردی را تهدید نمیکند .افزون بر اینها بهشات مکاان
ارتباط نزدیک با حضرت حق و اولیاء الهی است (الي ربّها ناظرۀ) پس بهشت مصداق بارز سالمت معنوی اسات.
درک شب قدر رمز عبور است «سَلَامٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ».در دنیا در باطن وسریره انسان حاص میشود.

تعریف مورد نظر از سالمت معنوی در قرآن« :حیات طیبه و قلب سلیم»
 .1زندگي پاک زمينهساز و شرط الزم برای نيل به سالمت معنوی است:
«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاۀً طَيِّبَةً» (نحل « ،)92 /يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّالهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (انفال )24 /

 .2قلب سليم غايت و نهايت نيل به سالمت معنوی و شرط كافي آن است:
«يَوْمَ اليَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (شعراء « ،)89 /وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاء رَبَّهُ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (صافات  83 /و .)84

 .3قلب سليم ،باطن انساني است كه از آفات شرک ،شکّ ،كفر ،حسد ،نفاق و سالاير گناهالان در مراتالب
عمل ،صفت (رذايل) و اعتقادات عاری باشد .قال الصادق عليهالسالم:القلب السليم الذی يلقالي ربّاله و
ليس فيه احد سواه ،قال و كل قلب فيه شرک اوشک فهو ساقط (كافي ج 2ص.)16
 .4رضايت حق مهمترين شاخص راهبردی در مسير سالمت معنوی است:
«يَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَي صِرَاط مُّسْتَقِيمٍ»
(مائده)16 /

مؤتفههای سالمت معنوی
 .1شناخت معنوی :مانند معرفت خدا ،بینش توحیدی

 .2عواطف معنوی :مانند محبت به خدا و همدردی با خلق خدا
 .3کنش معنوی :مانند شکر ،عبادت ،نیایش در رابطه با خدا و احسان و نیکی
به خلق خدا
 .4ثمرات معنوی :مانند بینش معنوی در محاسبات زندگی و رفتار با دیگرران
و طبیعت

نیازهاوسالمتمعنوی
 .1نیاز وجودی :تعلق و ربط به خدا (فقر وجودی)
 .2ایمنی :استعاذه ،هدایت و توکل
 .3دوستی :محبت و پرستش خدا ،مودت اولیاء الهی
 .4کرامت :عزت نفس و آزادگی اخالقی
 .5خودشکوفایی معنوی :تجربههای معنوی ،تقرب و لقاء الهی

تاثیرسالمتمعنویبرسالمتجسمانی:
 .1خویشتنداری (رفتار سالم )؛
 .2تأثیر روح بر بدن(افزایش تاب آوری)؛
 .3حمایت اجتماعی(مراقبت و توجه)؛
 .4زندگی پاک(کاهش آفات و نگرانی های آسیب زا برای جسم).

تاثیرسالمتمعنویبرسالمتروانی:
 .1معنای زندگی (ارزشها واهداف )؛
 .2امیدبخشی(توکل واعتماد به حق)؛
 .3خوش بینی(مثبت نگری وعاقبت اندیشی)؛
 .4انسجام و یکپارچگی (توحید).


پیشگیریوسالمتمعنوی
 .1پییگی،ی اوبیه(ب،ای کاار

ایجااد بیمااری) :آماوز،،

ت،بیت ،م،اابت
 .2پییگی،ی ثانویه(ب،ای توجه زودرس به بیماری) :ردایت،
تواصی ،تذک،
 .3پییگی،ی ثابثیه(ب،ای توانبخیی و بازگیت) :توبه ،انابه و
تضّ،ع


انواعتأثیرسالمتمعنویبربیماریجسمانی:
 .1پییگی،ی( : )Preventionب ،اساس باورراا ،فضاایل
اخالای و رفتاررای دینی_معنوی؛
 .2مقابلاه( :)Copingبااا اسات،س ،ااااو،اب و میااکالت
زندگی ب،اساس توکل  ،دعا و استعانت از خداوند؛
 .3درمان( :)Therapyشفا( ،)Healingمعابجه()Cure
 ،م،اابت()Care

الگوینهاییسالمتمعنویوسالمتجسمیروانی:

شناخت معنوی

پییگی،ی اوبیه

حیات طیبه

پییگی،یثانویه

پییگی،یه ثابثیه

زمینهساز
سالمت
معنوی

عواطف معنوی

کن

معنوی

ثم،ات معنوی

شاخص
راوان
ابهی

ال
سلیم

بهیت

فنون و تکنیکهای خاص مراقبت معنوی (مهارتها)
الف) فنون شناختی ر معنوی
 .1تقویت ایمان (توحید ،توکل ،راا)
 .2اصالح باوررا (تقدی ،،سح ،و)...
 .3تغیی ،خوارای شناختی (تعمیم ،بزرگسازی ،کوچکسازی)

 .4معنابخیی به رنج و درد و بیماری (پادا،را ،ابتال)
 .5جستجوی اطالعات و شیوهرا و راهحلرا در رابوه بیماری

ب) فنون عاطفی ر معنوی
 .1امیدبخیی و امیدافزایی :شفا به دست خداست (خانهام سوخت امّا

ایمانم نسوخت)؛
 .2تعابی معنوی (احساس معنوی) :بلم،یض اربع خصال ی،فع عنه ابقلم و
یأم ،اهلل ابملک یکت

به کل فضل کان یعمله فی صحته و یتّبع م،اه کلّ

عضو فی جسده فیستخ،ج ذنوبه منه فان مات مات مغفوراً به و ان عا،
عا ،مغفوراً به

(احادیث پزشکی ،ج ،1ص)156

 .3آرام

یابی با اذکار خاص :ذک ،یونسیه ،ذک ،الحول و الاوۀ االّ باهلل...

 .4نیای

و دعا با ادعیة خاص :صحیفه سجادیه

 .5سخترویی :تعهد ،کنت،ل و چاب

(دتای )22

ج) فنون رفتاری ر معنوی
 .1نماز خواندن :وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَۀِ

(بقره )45 /

 .2حمایت خواستن از دیگ،ان :گفتگو ،عیادت و..
 .3توسل :ارتباط با ائمه معصومین(علیهمابسالم)
 .4زیارت :حضور در میارد می،فه و اماکن مقدس
 .5ورز ،،تف،یح و مساف،ت :در حد امکان و متناس

با واعیت بیمار

با تشکر از توجه شما
و آخر دعویهم انّ الحمدهلل رب العالمین

